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ΚΥΠΡΙΑΚΟ: ΚΑΘΑΡΗ Ή ΕΥΚΟΛΗ ΛΥΣΗ:
ΠΩΣ ΤΕΛΙΚ Α κατάφερε η κυβέρνηση Σημίτη, ενώ φ ιλοδοξούσε ν α λύσει το Κ υπριακό,
να δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες ώστε να προοιω νίζεται διπλωματικό φιάσκο, μόνο η
ίδια θα πρέπει ν α τ ό γνωρίζει. Αλλά κι αυτό δεν είναι βέβαιο. Τούτο τουλάχιστον δείχνει
η δήλωση άγνοιας του υπουργού Εξωτερικών για τα αμερικανικά non papers π ερ ί Ευρωστρατού στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Πράγα· εάν βεβαίως πρόκειται π ερ ί ειλι
κρινούς δηλώσεως.
ΟΙ «ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ» του κ. Σημίτη χρειάζονται και καθαρά σχέδια επίλυσης του
Κυπριακού, χρειάζονται και καθαρές σχέσεις με τους συμμάχους στο Ν Α Τ Ο , χρ ειά ζο 
νται και καθαρή φιλία με τη γείτονα Τουρκία, χρειάζονται όμως προπάντω ν καθαρό
μυαλό. Χ ρειάζονται μ’ άλλα λόγια μια καθαρή και ανυποτελή στρατηγική που μόνο μια
κυβέρνηση με ανάστημα θα μπορούσε να χα ρ ά ξει για την Κύπρο. Μ ια τέτοια εθνικής ση
μασίας απόφαση απαιτεί επίσης πολιτική συναίνεση σε Ελλάδα και Κ ύπρο, και μάλιστα
επιβάλλεται η σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Α ρχηγώ ν για περισ σότερες α π ό μία
φορές.
Α Λ Η Θ ΕΙΑ , μέχρι την Π ράγα έπρεπε να φθάσει ο πρω θυπουργός για ν α ανακαλύψ ει
-ξ α φ ν ικ ά - πως η «Τουρκία θέλει να τα έχει όλα»; Αυτό -δ υσ τυχώ ς- μέχρι πρότινος γ ρ α 
φόταν και στα σχολικά βιβλία. Το ζήτημα όμως είναι να αντιμετωπιστεί η γνωστή αδιαλ
λαξία του κράτους της Αγκυρας, με τρόπο που ν ’ ανταποκρίνεται στη φιλία που καλλιερ
γούμε με τον τουρκικό λαό.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ όμως, και πριν και μετά το Ελσίνκι, η διπλωματία μας πάντα αδυνατούσε
να διακρίνει μεταξύ καθαρών και εύκολων λύσεων. Εύκολη λύση και το Σ χέδιο Α νά ν,
εύκολη λύση και η έκκληση του κ. Σημίτη στον πρόεδρο Μ πους στην Π ρά γα ν α «ασκή
σει» δήθεν «πιέσεις» στην Τουρκία, εύκολη λύση και η υπόσχεση ένταξης της Τουρκίας
στην Ε.Ε. ως το μαγικό κλειδί που θα επιλύσει κάθε ελληνοτουρκική διαφορά.
ΑΡΑΓΕ σκέφτηκε ποτέ κανείς από τους «αρχιτέκτονες» του Ελσίνκι πώς θα πειστούν τα
υπόλοιπα κράτη-μέλη να εντάξουν την Τουρκία στην Ε.Ε.; Ή μήπως αυτή η περιβόητη
ημερομηνία που ζητά ο Ερντογάν δεν είναι απλά και μόνον ένα προπέτασμα καπνού για
να διαιωνίζεται μια κινητικότητα που όμως δε μεταφράζεται σε πρόοδο; Διότι ακόμα κι
αν μια ημερομηνία δοθεί, αύριο η Τουρκία θα ζητά διαπραγματεύσεις. Κι αυτά ενώ ακό
μη εκκρεμεί η προσυπογραφή του Σχεδίου Α νάν από τον Ντενκτάς και τα ζητήματα του
Αιγαίου δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΚΟ ΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ που λανσάρονται ως «καθαρές», π ά ει τώρα το Κ υπριακό
να συμπεριληφθεί σ ’ ένα «πακέτο» με τον Ευρωστρατό και την ένταξη της Τ ουρκίας στην
Ε.Ε. Κι αν η Τουρκία συνεχίσει να εμμένει στις θέσεις της για τον Ευρωστρατό, αν η
ημερομηνία δεν δοθεί, ή έστω δοθεί χωρίς να α ρέσει στην Τουρκία, τότε πού θα καταλή
ξουμε; Μήπως σε ένα ελληνικό «ναι» για τη «νατοποίηση» του Ευρωστρατού με άλλοθι
το Σχέδιο Α νάν κι ένα ακόμη «ευχαριστώ» στις Η νω μένες Πολιτείες;
Η ΚΥΠΡΟΣ παίρνει πλέον το δρόμο της Ευρώπης παραμένοντας μισή. Τ ο περιβόητο
«χαρτί» της κυπριακής ένταξης, που για 10 χρόνια παρουσιαζόταν ως «καταλύτης» για
την επίλυση του Κυπριακού, άρχισε να «καίγεται». Οι Η Π Α όχι μόνο δεν πιέζουν, αλλά
στηρίζουν πλήρως το «πακέτο» του Ερντογάν παίζοντας με το Κυπριακό αντιευρω παϊκά
παιχνίδια.
ΑΡΑΓΕ η Κοπεγχάγη θα εγκρίνει την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. ή θα την αφήσει έρ 
μαιο στα... παιχνίδια του ΝΑΤΟ;
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Από την Πράγα στην Κοπεγχάγη
Δεν είναι μόνον δύο από τις ομορφό
τερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Συμ
βαίνει να αναδεικνύονται, αυτές τις μέ
ρες, σε τόπους κορυφαίων συναντήσε
ων, που οι αποφάσεις τους επηρεάζουν
την πορεία της γηραιός ηπείρου. Συνή
θως στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τα
διεθνή γεγονότα μέσα από τα ιδιαίτερα
εθνικά συμφέροντά μας, με τη γνωστή
εσωστρέφεια. Στη Σύνοδο Κορυφής
του ΝΑΤΟ στην Πράγα όσα αποφασίστηκαν και όσα δεν αποφασίστηκαν
έχουν πρωτίστως παγκόσμια σημασία.
Η διεύρυνση προς Ανατολάς της Συμμαχίας σηματοδοτεί την μετατροπή του
ΝΑΤΟ από ευρω-τοπική σε πλανητική
στρατιωτική δύναμη. Ό πω ς παρεδέχθη
και ο πρωθυπουργός, τώρα το ΝΑΤΟ
θα μπορεί να παρεμβαίνει ακόμη και
στην Ασία, αν εκτιμά ότι εκεί αναπτύσ
σονται «ασύμμετρες απειλές», με πρώ
τη την «τρομοκρατία». Το ΝΑΤΟ, λοι
πόν, όχι μόνον επιβιώνει του ψυχρού
πολέμου αλλά μεταλλάσσεται σε όργα
νο της ανεξέλεγκτης κυριαρχίας του
αμερικανικού μονοπολισμού. Η Move
έγραψε για την «αμερικανική ομηρία»
της Ευρώπης. Η διαπίστωση αυτή απο
κτά το νόημά της, αν σκεφθεί κανείς ότι
στην Πράγα επιβεβαιώθηκε η ίδρυση
της δύναμης ταχείας επέμβασης του
ΝΑΤΟ, αλλά «φρεναρίστηκε» η υπό
θεση του Ευρωστρατού, που είναι ού
τως ή άλλως περιορισμένων προδια
γραφών. Η ευρωπαϊκή άμυνα και
ασφάλεια παραμένει συμπληρωματική
προς το κυρίαρχο ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαί
οι, αν και έχουν εκφράσει επιφυλάξεις
ή και αντιρρήσεις για τον σχεδιαζόμε
νο πόλεμο κατά του Ιράκ, προτίμησαν
στην Πράγα την ομοφωνία σε ψήφισμα
που καλύπτει, επί του παρόντος, τους
αμερικανικούς σχεδιασμούς.
ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Με δεδομένη την επικυριαρχία του
στις διεθνείς εξελίξεις, ο πρόεδρος
6

Μπους δεν δίστασε να παρέμβει σε θέ
ματα κυρίως ευρωπαϊκού ενδιαφέρο
ντος. Πιέζει τους «15» να δώσουν στην
Άγκυρα χρονοδιάγραμμα έναρξης των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων και σιγοντάρει την Τουρκία στη διαπραγμά
τευση ευνοώντας τη δημιουργία «πακέ
του» με τον Ευρωστρατό και το Κυ
πριακό. Λίγες μέρες πριν την Κοπεγ
χάγη δεν έχει διευκρινιστεί πού θα κα
ταλήξουν οι «15». Ο ι πληροφορίες συμ
φωνούν ότι οι «15» αναζητούν συμβι
βασμό. Είτε θα ορίσουν «ραντεβού για
το ραντεβού» (το πιθανότερο θα εξαγ
γείλουν ότι η απόφασή τους θα ληφθεί
τον άλλο Δεκέμβρη στη Ρώμη), είτε θα
ορίσουν τον Μάρτιο του 2004 ως ημε
ρομηνία έναρξης των διαπραγματεύ
σεων. Και στις δύο περιπτώσεις η Ε.Ε.
θα συνοδεύει την απόφασή της με συ
γκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που πρέ
πει να κάνει η Τουρκία ως αναγκαία
κίνηση συμμόρφωσης προς το ευρω
παϊκό κεκτημένο. Σημειώνεται ότι η
Ε.Ε. θα παρακάμψει το σκληρό πρό

βλημα του ρόλου του Συμβουλίου Εθνι
κής Ασφαλείας ζητώντας όχι την κα
τάργησή του, αλλά (την προσχηματι
κή;) μετατροπή του σε συμβουλευτικό
όργανο. Η Τουρκία, πάντως, μπορεί να
ελπίζει βασίμως ότι στην Κοπεγχάγη
δεν θα χορτάσει μόνον υποσχέσεις και
παραινέσεις, αλλά θα λάβει και αυξη
μένη οικονομική βοήθεια από την Ε.Ε.
ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΣΚΩΝ;
Και η Κύπρος; Ο πρωθυπουργός, φο
βούμενος ότι η ένταξή της αποτελεί
αντικείμενο επανατοποθετήσεων σε
ορισμένα κέντρα, διαμήνυσε από την
Πράγα: «Θέλουμε καθαρή λύση, δηλα
δή ένταξη της Κύπρου χωρίς όρους που
θα αμφισβητούν την ένταξη». Και αμέ
σως έσπευσε στην Χάγη, όπου η ολλαν
δική Βουλή δεν είναι εξασφαλισμένο
ότι θα ψηφίσει υπέρ της ένταξης χωρίς
ταυτόχρονη ή προηγούμενη λύση του
πολιτικού προβλήματος. Στην Αθήνα
εκφράζεται η αισιοδοξία (ο κ. Σημίτης,
μετρώντας τα λόγια του, εξήγησε γιατί

δεν μιλάει περί βεβαιότητος), ότι τελιχώς η Κύπρος στην Κοπεγχάγη θα
ενταχθεί στην Ε.Ε. Βεβαίως δεν ξε
χνούν ότι υπάρχουν άλλες δύο ημερο
μηνίες, που κατά κάποιο τρόπο θα λει
τουργούν ως δικλείδες στα χέρια των
εταίρων. Η πρώτη αφορά το χρονοδιά
γραμμα Ανάν, που προβλέπει δημοψή
φισμα στην Κύπρο για το σχέδιό του
στις 30 Μαρτίου. Η δεύτερη αφορά την
επικύρωση της ένταξης από τα κοινο
βούλια των χωρών μελών της Ε.Ε. μέ
χρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003. Και δεν εί
ναι λίγοι εκείνοι που διαβλέπουν ότι το
‘ «ναι» στην ένταξη για την Κύπρο θα
χειραγωγείται, θα ευθυγραμμίζεται με
το όποιο χρονοδιάγραμμα δοθεί στην
Τουρκία. Μισό χρονοδιάγραμμα για
την Τουρκία στην Κοπεγχάγη, πιθανό
τατα και μισή ένταξη για την Κύπρο. Γι’
αυτό η ελληνική κυβέρνηση διαλαλεί
ότι ευνοεί το τουρκικό αίτημα και αφή
νει το Βερολίνο να αντέξει την τουρκι' κή πίεση.
ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
. Παρότι η Αθήνα και η Λευκωσία
' απάντησαν γρήγορα και με σαφήνεια
ότι δέχονται το σχέδιο Ανάν ως βάση
για διαπραγμάτευση, σε αντίθεση με
την κωλυσιεργία του τουρκικού παρά
γοντα και την κατ’ ουσίαν (διαπραγμα
τευτική;) αδιαλλαξία του Ντενκτάς, και
τα δύο μέρη, για διαφορετικούς λό
γους, συμπλέουν στην εκμηδένιση του
ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος που
συνοδεύει το σχέδιο. Θ α γίνει συνά
ντηση Κληρίδη-Ντενκτάς πριν την Κο
πεγχάγη; Θα δεσμευθούν οι δύο πλευ
ρές (κυρίως ο Ντενκτάς) για το ποια
σημεία του σχεδίου θεωρούν δίχως άλI λο αδιαπραγμάτευτα και πια διαπραγ
ματεύσιμα; Η τουρκική πλευρά αντι
δρά στο εδαφικό, δεν θέλει να επιστραφούν η Μόρφου και η Καρπασία.
Η ελληνική πλευρά δεν συμφωνεί με
. την τριετή συμπροεδρία μεταβατικά
-κάτι που δείχνει να συμμερίζεται και
ο γερμανικός παράγω ν- και φοβάται
για τις συνέπειες της αναβίωσης της
Ζυρίχης. Μ πορεί να ανατεθεί στην
Ε.Ε. -και μόνον σε αυτήν- ο ρόλος του
εγγυητή του νέου κράτους; Μ πορεί η
Ε.Ε. να ορίζει τα τρία «ουδέτερα» μέλη
του Συνταγματικού Δικαστηρίου; Π ρο
τάσεις που ανταποκρίνονται στο ανα

γκαίο να εφαρμοσθεί ευρωπαϊκό κεκτημένο κι όχι «λύσεις» που έχουν, του
λάχιστον, ιστορικά διχοτομική φόρτι
ση, όπως η επέμβαση του Αττίλα με
πρόσχημα τη Ζυρίχη.
Αλλά το Κυπριακό δεν είναι μόνον
θέμα πολιτικής ωριμότητας των πραγ
μάτων. Η επίλυσή του προϋποθέτει
γενναίες αποφάσεις που θα διευκολύ
νουν τη συνύπαρξη και την καλλιέρ
γεια συνείδησης πολίτη του κυπριακού
κράτους. Τα υψηλά ποσοστά κατά του
σχεδίου Ανάν, που καταγράφονται
στην ελεύθερη Κύπρο, είναι φυσικό να
ανησυχούν και την Αθήνα. Η ανασφά
λεια και η έλλειψη ενημέρωσης ενισχύ
ουν αρνητικές τοποθετήσεις. Πάντοτε
παραμένει η προοπτική των προεδρι
κών εκλογών του Φεβρουάριου, που
επικαθορίζει τις συζητήσεις για το σχέ
διο Ανάν.
ΚΑΙ Η ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ... ΚΟΣΤΙΖΕΙ!
Μ πορεί το Κυπριακό να αποτελεί την
πρώτη προτεραιότητα για το 2003, αλ
λά ακολουθούν οι εκκρεμότητες σ’ όλο
το μήκος των ελληνοτουρκικών διαφο
ρών. Η νέα κυβέρνηση στην Άγκυρα
δεν έχει δώσει ακριβές στίγμα των
προθέσεών της, καθώς βρίσκεται αντι
μέτωπη με τα εσωτερικά οξυμένα προ
βλήματα και την καχυποψία του καθε
στώτος των τούρκων στρατηγών. Η ελ
ληνική κυβέρνηση, παρότι επιμένει
στην ανάγκη εξομάλυνσης των ελληνο
τουρκικών σχέσεων, προχωρεί και σε
υπερεξοπλισμούς (2,1 δισ. ευρώ), που
ανεβάζουν το κόστος για όπλα στο 1/3
των κοινοτικών εισροών κατά την πε
ρίοδο 2002-2004. Είναι, άραγε, αυτό το
αναγκαίο τίμημα για την αμερικανική
διαιτησία; Είναι μια απόφαση που ικα
νοποιεί την Ουάσιγκτον και με το αζη
μίωτο τους εγχώριους μεσάζοντες; Το
σίγουρο είναι ότι δεν προωθεί την κοι
νωνική συνοχή στη χώρα.
Και μιας και γράφουμε για κονδύλια.
Σήμερα-αύριο αναμένεται η απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρω
πίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούρ
γου, που θα επιδικάζει στον Γλύξμπουργκ μερικές δεκάδες δισ. δραχμές
ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση
της περιουσίας της τέως βασιλικής οι
κογένειας. Η κυβέρνηση έσπευσε προ
καταβολικούς να διοχετεύσει την εκτί

μηση ότι... φτηνά τη γλυτώσαμε! Ο κα
θείς έχει τη άποψή του περί χρημάτων,
αρκεί να πληρώνει άλλος! Και στην πε
ρίπτωση της αποζημίωσης του Γλύξμπουργκ ο ελληνικός λαός πληρώνει
την πολιτική των κυβερνήσεων Παπανδρέου και τις νομικοπολιτικές «ε
μπνεύσεις» του Ευάγγελου Βενιζέλου.
Και η Νέα Δημοκρατία; Δεν έχει λό
γους να λυπάται. Διότι και ο «πελάτης
Γλύξμπουργκ» τα κονομάει και το
ΠΑΣΟΚ χρεώνεται τον πολιτικό λογα
ριασμό. Άρα και στο θέμα αυτό κυ
ριαρχούν οι... κορώνες!
Ό σ α περίπου λέγεται ότι θα αναγκα
στεί να δώσει το ελληνικό Δημόσιο
στον τέως, θα αναγκαστεί να επιστρέψει και η Ολυμπιακή Αεροπορία στο
ελληνικό Δημόσιο, καθότι η Κομισιόν
δεν δέχεται τον κανόνα «δανεικά κι
αγύριστα». Και ο εθνικός αερομεταφο
ρέας πιθανόν να χρεοκοπήσει και να
κλείσει. Μπορεί να κλείσει η Ολυμπια
κή, αλλά θα μας μείνουν για παρηγοριά
οι Ολυμπιακοί του 2004! Αρκεί να κά
νουμε οικονομία, ώστε να μπορέσουμε
να αγοράσουμε τα πανάκριβα εισιτή
ρια... Αεροπλάνα της Ολυμπιακής δεν
θα ’χουμε, αλλά θα περισσεύουν τα
«Απάτσι» και τα F-16.
Ο Παρατηρητής

01 ΤΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙ (2001)
Είναι έτοιμοι κοι διατίθενται από
τα γραφεία του περιοδικού
(Δημοχάρους 60, Αθήνα 115 21)
δυο ακόμα τόμοι του ΑΝΤΙ που
συμπεριλαμβάνουν τα τεύχη
729 έως και 741 (ο 54ος)
και 742 έως και 753 (ο 55ος).
Θα βρείτε επίσης τους τόμους
των προηγουμένων ετών
Στους τόμους
του περιοδικού ΑΝΤΙ
αποτυπώνεται η σύγχρονη
ιστορία μας.
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Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ
Η κ. Βενετία Κάντζια,
ενεργώντας ως
ευαίσθητος πολίτης και
αφού διάβασε το βιβλίο
του Κρίστοφερ Χίτσενς Η

Δίκη του Κίσινγκερ,
υπέβαλε μηνυτήρια
αναφορά στον
εισαγγελέα και ζητά να
ανοιχτεί ο φλακελος της
Κύπρου. Λέτε να γίνει μια

αρχή;

ΒΛΑΞ
Ευτυχώς όμως που
υπάρχει και ο κ.
Ψυχογιός στο Βήμα και
κρατάειτα μπόσικα.
Συμβουλεύει τον Ανάν να
μας χώσει πιο πιεστικά
χρονοδιαγράμματα, ώστε
να λυθεί αμέσως το
Κυπριακό. Μάλιστα
αποκαλεί «αμαθείς
βλάκες» όσους μιλάνε
για επεκτατικές
τουρκικές βλέψεις. Σαν
τον μακαρίτη τον
Κονδύλη δηλαδή.

ΒΑΡΕΘΗΚΑΝΕ
Όλο το ανφάν γκατέ του
συγκροτήματος, με τα
ωραία ελληνικά του, έχει
βαλθεί να σκυλοβρίζει
νυχθημερόν όσους δεν
υποκύπτουν: Σωμερίτης,
Ψυχογιός, Πρετεντέρης
και λοιποί δεν βλέπουν
την ώρα να
ξεμπερδεύουν με την
Κύπρο. Πολλά χρόνια,
λένε, κρατάει. Φτάνει
πια!

ΣΙΓΟΥΡΙΑ
Δεν φοβάμαι καθόλου.
Δεν πρόκειται να βάλει
κανένα βέτο. θα την
δώσει με το σπαθί του
την Κύπρο. Μην τον
φοβάστε αυτόν. Τον κ.
πρωθυπουργό εννοώ.

Α.Δ.

Σ Ζ ΙΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

ο απόγευμα της Τρίτης 26
Νοεμβρίου, μέρα της
ονομαοτικής του γιορτής,
πέθανε ο Στέλιος Καφαντάρης. Τηλεφωνούσαμε στο
σπίτι του, με μιαν αμηχανία
είναι αλήθεια, από το πρωί.
Ξέραμε πόσο βαριά ήταν άρ
ρωστος. Τέτοιες μέρες ερχό
ταν ο ίδιος να μας φέρει τα
σχόλιά του, κάποιο σημείω
μα, ένα άρθρο. Πριν ένα μή
να, του τηλεφωνήσαμε: «Στέ
λιο, τι θα γίνει; Δεν θα μας
στείλεις το σχόλιό σου»; Η
φωνή του ακούστηκε μακρινή
πια. Είχε συμβιβαστεί με την
ιδέα του θανάτου. Κι όμως ο
Στέλιος, μετά τον πρώτο και
ρό της διάγνωσης, είχε πάρει
με ευψυχία και με αξιοπρέ
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πεια το κτύπημα στην εξώθυρά του. Με κάποιο χιούμορ
και με πίστη στη ζωή συνέχιζε
να συναναστρέφεται τους φ ί
λους του, να ζειτην καθημερι
νότητα, να σκέφτεται -όσο
αφορά και μας αυτό- το επό
μενο σχόλιό του οτοΑντίΙ
Η είδηση του θανάτου του
μας αποσβόλωσε όλους, έτσι
όπως εργαζόμαστε για το τεύ
χος που κρατάτε στα χέρια
σας. Μετά από λίγες στιγμές
σιωπής, συνεχίσαμε «την μάχη
της ενημέρωσης». Πόσο αστεί
ες ακοΰγονται αυτές οι λέξεις!
Ονειρευόμαστε, συζητάμε,
διασκεδάζουμε, παλεύουμε.
Ύ στερα έρχεται η ώρα. Τι
κάνουμε; Συνεχίζουμε να
ονειρευόμαστε, να συζητά

με... Πιο λίγοι κάθε φορά.
Κ άποιοι νεότεροι έρχονται
και σκεπάζεται η μνήμη με
ένα στρώμα πάχνης.
Αύριο θα συνεχίσουμε να
ονειρευόμαστε, να παλεύου
με. Αλλά εμείς εδώ, στο πε
ριοδικό, την ώρα αυτή μένου
με στις μνήμες μας κι αναπο
λούμε τις ώρες που συζητού
σαμε, που σχολιάζαμε, που
αστειευόμαστε με το δικό μας
φίλο, το Στέλιο.
Δεν νοιαστήκαμε να μαζέ
ψουμε «βιογραφικά στοιχεί
α», φωτογραφία, να κάνουμε
κάποια μνεία για την δουλειά
του, για την προσωπικότητά
του. Εμείς νοιαζόμαστε που
δεν θα ξαναδούμε το φίλο μας.
οι φίλοι στο Αντί

ΜΟΡΑ ΚΑΙ «Μ ΩΡΟΙ»
ίδαμε την εικόνα με τα μωρά που παραμέ
νουν στα αζήτητα των νοσοκομείων. Να
προσπαθούν ν ’ αποσπάσουν ένα νεύμα
στοργής απ’τους ενήλικους. Η είδηση καταγρά
φηκε, οι ευθύνες πιθανόν ν ’ αποδωθούν για το
πώς βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα απ’ τους γο
νείς τους. Η τηλεόραση θα μεσολαβήσει για να
επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά ότι διακατέχε
ται από υψηλό αίσθημα ευθύνηςζ;). Δεν τίθεται
υπό κρίση η αντικειμενικότητά της εφόσον με
κάθε τρόπο και σπασμωδικές κινήσεις μεταδί
δει την αίσθηση ότι δεν ξέχασε την ευαισθησία
της. Προς χάρη αυτής της αναγκαιότητας κα
λούνται οι ρεπόρτερς ν ’ αποβάλλουν τη διστα-
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κτικότητά τους, να υποκριθούν ότι η καρδιά
τους είναι τόσο μεγάλη που κατανοεί τα πάντα.
Και επειδή απευθύνονται σ’ ένα κοινό καθη
λωμένο σε συναισθηματικές αγκιλώσεις σπεύ
δουν ακόμη και ν ’ αγκαλιάσουν αυτά τα μωρά.
Ποιος συντάκτης θα πρωτοπρολάβει να βγει
στο δελτίο ειδήσεων κρατώντας στο ένα χέρι το
μωρό και στ’ άλλο το μικρόφωνο με το ύφος
ερασιτέχνη νηπιαγωγού αλλά και ενδόμυχη ψυ
χολογία Ηρώδη.
Μέσα σε μια γενική σοβαροφάνεια κάθετι με
ταπίπτει σ’ αυτό που ονομάζεται προσομείωση
της πραγματικότητας. Στήνεται ένα σκηνικό θεα
τρικότητας όπου ο παρουσιαστής παιδεύεται, με
συνείδηση του άχαρου ρόλου του, να αποδείξει
ότι έχει δικαίωμα να ρυθμίζει την ευτυχία μας.
Σηκώνει κι αυτός το βάρος του - όχι με αφορμή
αυτή την περίπτωση μόνον. Πότε φοράει το κου
στούμι του νομικού, πότε τσαλαβουτά στους μολυσμένους διαδρόμους των σκανδάλων, πότε
αγωνιά για το αν θα εξυψωθεί διεγείρονταςτην
κρυμμένη συγκίνηση των τηλεθεατών.
Σε ποιον απευθύνεται ο ρεπόρτερ αγκαλιάζο
ντας ένα μωρό; Στην ιστορία που ξεγλιστρά
αποφεύγοντας ν ’ ανοίξει συζήτηση με τα δια
σκορπισμένα τέκνα της αφήνοντας σ’ αυτόν να
βγάλει το φίδι από την τρύπα; Ή στους γονείς
του για να τους θυμίζει πόσο βαριά είναι η δου
λειά;
Σ. Λέτσιος

ΟΕΣ

ΤΟ ΕΠΟΔΥΝΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ο είδαμε κι αυτό! Να πιέ
ζει η Ελλάδα τους εταί
ρους της στην Ε.Ε. για την
είσοδο της Τουρκίας, εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία
χου Προέδρου της Bush -τουτεστιν Θάμνος- κι όχι ο θεσμο
θετημένος βραχίονας των
ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά, δηλαδή
ο κ. Μπλαιρ. Βέβαια στην πο
λιτική υπάρχουν πράγματα
που γίνονται αλλά δεν λέγο
νται κι άλλα που λέγονται αλλά
δεν γίνονται, σύμφωνα με τη
ρήση του αείμνηστου Κωνστα
ντίνου Καραμανλή.
Μόνο που στην προκειμένη
περίπτωση η μεν μυστική δι
πλωματία πάει σύννεφο, αλλά,
πάλι, δύσκολοι διαπραγματευ
τές κι ανυποχώρητοι συζητητές
αποδεικνύονται οι εξ ανατο
λών γείτονές μας. Εμείς πάλι
βιαστήκαμε να δείξουμε την
ανυπόκριτη χαρά μας. Μας
φεύγει απλώς ένα βάρος ή συ
ντρέχουν κι άλλοι λόγοι για την
τόση ευτυχία; Εν οίδα ότι ουδένοίδα.
Κάποιοι όμως βιάζονται να
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μας πείσουν ότι οι Τούρκοι
αντιδρούν γιατί τους αδικεί το
σχέδιο Ανάν. Κάτι τέτοιο συνιστά ανανισμό του χειρίστου εί
δους. Ο ι Τούρκοι αντιδρούν
και κωλυσιεργούν και δεν απα
ντούν και παρουσιάζονται
στρυφνοί, γιατί αυτό επιτάσσει
η μακραίωνη και άκρως επιτυ
χής διπλωματική τους παράδο
ση. Αντίθετα, η δική μας «ευ
φορία» μάλλον προέρχεται
από κάποιο νεόκοπο, τεχνοκρατικό και εντέλει όχι εξαιρε
τικά βαθυστόχαστο πνεύμα πολιτικώς πράττειν. Το Κυπριακό
όμως θ’ ανάψει κι άλλες φωτιές
προς πάσαν κατεύθυνση, επαπειλώντας ακόμη και την ομαλή
ψήφιση του χριστοδουλάκειουμπερτοδούλειου προϋπολογι
σμού (τους). Οι Αρσένης - Παπαθεμελής - Παπούλιας καλο
βλέπουν το πατριωτικό μέτωπο
Τσοβόλα, ενώ αντίθετα η Ν.Δ.
εμφανίζεται συμπαγής στον θε
τικό κατ’ αρχάς σκεπτικισμό
της. Βλέπετε, ο προειρημένος
κ. Θάμνος συζητεί ακριβοδί
καια και με τα δύο κόμματα

εξουσίας όσο και με τις πολιτι
κές πόες που τα εκπροσωπούν.
Εμβολίμως αναφέρω πως κά
θε στίχος από το περιώνυμο
«Κοράκι» του Πόε τελειώνει
με τη λέξη Nevermore! Αυτή
είναι η λυδία λίθος κατανόη
σης του Κυπριακού στην Ελλά
δα. Αδράξτε την όποια ευκαι
ρία, γιατί δεν θα ξαναπαρουσιαστεί ανάλογη «ποτέ πια»!
Γίνεται όμως πολιτική με δαμόκλεια διλήμματα; Ε π’ αυτού
η σιωπή ή η παρελκυστική τα
κτική των Τούρκων εκφράζει
ένα είδος εμπειρικής σοφίας.
Εξάλλου και οι Τούρκοι κατα
νοούν πως η περίπτωσή τους
λειτουργεί ως θρυαλλίδα μέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με
σφύρα και άκμονα αυτό το
ανατολικό κατά βάση κράτος,
οι Ευρωπαίοι καλούνται να
επαναδιατυπώσουν τα όρια
και τις αντοχές της ταυτότητάς
τους, να επανακαθορίσουν τι
είναι τελικά «ευρωπαϊκό».
Εμείς βέβαια επ’ αυτού σφυ
ράμε κλέφτικα, βλέποντας με
κοντόθωρο μάτι το ιστορικό γί
γνεσθαι. Γιατί, φαντάζομαι,
κανείς δεν αγνοεί πως η αντί
δραση της Ευρώπης προς την
Τουρκία δεν είναι μόνο οικο
νομική ή πολιτική αλλά πρωτίστως πολιτιστική. Κι επ’ αυτού
κυρίως υπερθεματίζουν μαζί
με τους Γ άλλους οι παραδοσια
κά φιλότουρκοι Γερμανοί. Νά
γιατί ανέφερα πιο πάνω ότι με
αφορμή το Κυπριακό ολόκλη
ρη η Ευρώπη ξαναψάχνει αρ
χές και αιτίες. Επώδυνη, όπως
φαίνεται, επιχείρηση αλλά και
αναγκαία.

ΥΓ. : Το Αντί δεν θα κουρα
στεί να ρωτάει: Επιτρέπεται να
μην έχει ακουστεί εξ επισήμων
χειλέων ούτε μία λέξη για τους
αγνοούμενους; Ούτε έστω σαν
διαπραγματευτικό ατού, μή
πως κι έτσι ωφελήσει κάπου η
δραματική θυσία τους.
Στέφανος Προτεστάκις

ΊΊΒΙ-ΛΙΚΙΑ
Όπως λέμε τσατσιλίκια,
ξεφτιλίκια κ.λπ. Ή, αν
προτιμάτε, ό,τι
εννοούμε όταν
στέλνουμε «συγχαρίκια
στον εκσυγχρονισμό».
Γιατί η παρέλαση
σκυλαοιδών,
κυναηδόνων,
σκυλουλούδων,
παραλιακών μπουλντόκ
και κανίς της Συγγρού
από τα τηλεοπτικά
δελτία έφτασε πια στο
απροχώρητο. Αλήθεια,
με ποιον θα διαξιφιστεί
απόψε ο Χαο-τζη-λάουλάου; Με Τόληή Ανάν;
Με Άντζελα ή Κληρίδη;
Με Γλαύκο ή με τα
γνωστά γλαυκώματα της
τηλετύφλωσης; Κατά τ’
άλλα η σοβαροφάνεια
είναι η marka depositata
μας. Είναι αυτή που μας
κάνει αποδεκτούς στ’
αφενπκά και συγκινείτο
πόπολο. Η imago
clipeata μας. Εξάλλου
από τα Mega-λεία στα
Mega-λίκια μισή
εκπομπή δρόμος.

Σ.Π.

ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ,
ΠΑΙΔΙΑ!
Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
και νυν βουλευτής
καυχιόταν σε
δημοσιογράφους στη
Βουλή ότι «τώρα στα 65
μου είμαι έτοιμος να
δώσω και τη ζωή μου για
την πατρίδα» (sic). Πώς
το έχει πει κάποιος
άλλος για το ισχύον σ'
αυτή την περίπτωση;
Τζάμπα μάγκας... στα
γεράματα. Και για να
θυμηθούμε τον πρόεδρο
της Βουλής: «Ας μην
κάνουμε εξαγωγή
πατριωτισμού». Οι
μεγαλοστομίες κάποτε
πληρώνονται.

ΣΩ.ΛΕ
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ΤΟ... «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΕΡΓΟ» ΘΟΝ!
Ένας από τους πέντε
νόμους που ψηφίστηκαν για
τα Ολυμπιακά Έργα,
««διευκόλυνε» και τον κ.
Βωβό, προκειμένου να
μετατρέψει σε μπετόν αρμέ
το Κτήμα 0ων.
Η αναφορά έγινε
-παρεμπιπτόντως- σε
πρόσφατο φόρουμ για τις
μετα-ολυμπιακές χρήσεις
των έργων και απλά
επιβεβαιώνει την άποψη ότι
με αφορμή τους
Ολυμπιακούς Αγώνες θα
«περάσουν» και
«κατασκευές» που υπό
άλλες συνθήκες θα
απορρίπτονταν ως
-επ ιεικώ ς- απαράδεκτες
περιβαλλοντικά.
Έστω και έτσι όμως, ο
Περιβαλλοντικός Σύλλογος
Κέντρου Αμπελοκήπων και
οι κάτοικοι της
πολυκατοικίας Λεωφόρου
Κηφισίας 5, προσέφυγαν
πριν λίγες μέρες στο
Συμβούλιο της Επικράτειας,
κατά του ΥΠΕΧΩΔΕ, «για την
απαράδεκτη τροποποίηση
σχεδίου πόλεως στο Κτήμα
0ων».
Να δούμε τι θα αποφασίσει
το «bad council», όπως είναι
γνωστό -προς τιμήν του
βεβαίως—το ΣτΕ στο
εξωτερικό, εξαιτίας
απορριπτικών αποφάσεών
του για έργα, που πάρθηκαν
με περιβαλλοντικά και όχι
«ολυμπιακού ιδεώδους»
κριτήρια.

KING ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
λλοι τον λένε King Ευάγ
γελο λόγω του ατσούμπαλου προσωπικού του Νό
μου του 1994 δια του οποίου
κατεξευτέλισε ο τέως το ελλη
νικό Δημόσιο και τις υπηρε
σίες του. Άλλοι πάλι τον αποκαλούν Τιβί Μπένι λόγω του
έτερου νομοθετικού του αρι
στουργήματος με το οποίο «τα
κτοποίησε» τα της τηλεόρασης
εξασφαλίζοντας με γκανξστερικό τρόπο τη λειτουργία φιλί-
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κά προσκείμενων καναλιών
καθ’ άπασαν την επικράτεια.
Οι πιο ενημερωμένοι πάντως
τον φωνάζουν «μέλλοντα πρω 
θυπουργό» για να ’χουν το κε
φάλι τους ήσυχο, μιας και ο
θεσσαλονικάρχης υπουργός
έχει πάρει πολύ ψηλά τον αμα
νέ. Θ α μου πείτε πως δεν του
βγήκε ο Βούγιας, ούτε ο άλλος,
ο... -πώ ς τον λένε;- Χατζηνομάρχης, όπως δεν του βγήκε
και η αποζημίωση για τη βασι

Ε

υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Λιάνης.
Η «καθαρή αυτή λύση» είναι περιληπτικά η
εξής:
Το ελληνικό κράτος σε ρόλο μεσίτη πρόκειται
να πάρει το στάδιο Καράίσκάκη από την Ελλη
νική Ολυμπιακή Επιτροπή και νατό εκχωρήσει
για μερικές δεκαετίες στον Ολυμπιακό. Από το
κράτος θα δωθεί στην ΕΟ Ε μία έκταση, η ομά
δα θα εκσυγχρονίσει το στάδιο και η Πολιτεία
θα βοηθήσει βεβαίως όσον αφορά στα κονδύ
λια που θα απαιτηθούν για τον εκσυγχρονισμό.
Για την ομάδα (περισσότερο) του κυρίου
Κόκκαλη και (λιγότερο) του Πειραιά, αποδεικνύεται ότι ορισμένα πράγματα, όπως αναφέ
ρει και το γνωστό διαφημιστικό σλογκανάκι,
δεν θέλουν κόπο, θέλουν τρόπο...
ΟΦΙς

Τζιμ Μπούκης

Δ ΙΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Σ ΜΗΠΩΣ;

ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΟΠΟ, ΘΕΛΕΙ ΤΡΟΠΟ...
ισηγητή της καθαρής λύσης στο στάδιο Καραϊσκάκη χαρακτήρισε τον εαυτό του ο

λική περιουσία. Και θα σας πω
πως ούτε το πολυνομοσχέδιο
για τον πολιτισμό τού ’χει βγει.
Π ράγμα που σημαίνει ότι ο
υπερευφυής «πρωθυπουργός
σε αναμονή» όπου ανακατεύε
ται τα κάνει θάλασσα. Μήπως
λοιπόν θα έπρεπε να του ανα
θέταμε έναν τιμητικό ρόλο;
King of Macedonia ας πούμε, ή
απλά King-Kong.

πειδή όχι μόνο η Ν.Δ., αλλά και εμείς που
προφανέστατα δεν είμαστε Ν.Δ., δυσκο
λευόμαστε να καταλάβουμε τι εννοεί η κυ
βέρνηση όταν λέει δια στόματος Νάσου Αλευρά
ότι «άλλο η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
και άλλο η διαδικασία της απευθείας διαπραγ
μάτευσης που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση
για τα ολυμπιακά έργα», έχουμε να καταθέσου
με την εξής πρόταση:
Να μας το εξηγήσει το θέμα ο υφυπουργός Πο
λιτισμού αρμόδιος για τους Ολυμπιακούς, μέσω
άλλης οδού.
Δεν μας περιγράφει καλύτερα τις ομοιότητες,
μεταξύ αυτής της «απευθείας διαπραγμάτευ
σης» -που «δεν είναι απευθείας ανάθεση»-, με
την ορθότερη διαδικασία «ανάθεσης μέσω δια
γωνισμού», που είναι με βεβαιότητα διαφανε'στερη; Υπάρχουν ομοιότητες;
ΟΦΙς

Ε

ΟΦΙς

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
κ. Ρίζος, πρόε
δρος σήμερα του
Ελεγκτικού Συμ
βουλίου, ήταν κάποτε
επικεφαλής στο Δ.Σ.
της Εθνικής Πινακο
θήκης. Στο μικρό σχε
τικά διάστημα της θη
τείας του εκεί, κατάφερε να εξορθολογίσει το ανοικονόμητο
ίδρυμα, άνοιξε διάλο
γο με τους υποβαθμι

του Δημήτρη Πετσετίδη

Ο
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σμένους
επιμελητές
και περιόρισε τις εκ
δηλώσεις της ενδημούσας αυθαιρεσίας της
διεύθυνσης.
Γνωρίζοντας αυτά, δεν
εκπλαγήκαμε καθό
λου όταν διαβάσαμε
τα δημοσιεύματα σχε
τικά με τις πρόσφατες
αποκαλύψεις του Ε.Σ.
ως προς τις οικονομι
κές αλχημείες του

προϋπολογισμού με
χρονική αφετηρία το
2001. Επισημαίνουμε
τη σύμπτωση: Το 20002001 ανέλαβε ο κ. Ρί
ζος ως πρόεδρος του
υπάτου αυτού δικαστι
κού θεσμού.
Τιμώντας την παρρη
σία του, αναρωτιόμα
στε τι έπραξαν, αν
έπραξαν κάτι, οι προκάτοχοίτου.
Χ.Ν.

ΘΕΣ
ΧΩ ΡΙΣ M M E Η ΔΙΚΗ ΤΗ Σ «17 ΝΟΕΜΒΡΗ»
ον εξοστρακισμό της τηλεόρασης
από την αίθουσα που θα διεξαχθεί η
δίκη των φερόμενων ως μελών της
«17 Νοέμβρη» αποφάσισε το υπουργείο
Δικαιοσύνης. Το σχετικό νομοσχέδιο
μάλιστα κατατέθηκε την περασμένη Τ ε
τάρτη από τον υπουργό Φίλιππο Πετσάλνικο στη Βουλή, όπου αναμένεται
ότι θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομά
δα. Το σκεπτικό της απαγόρευσης είναι
ότι πρέπει να διεξαχθεί μια απρόσκοπτη
δίκη και η παρουσία των τηλεοπτικών
συνεργείων ενδεχομένως δεν θα εγγυόταν την ομαλή διεξαγωγή της. Είναι
όμως πραγματικός αυτός ο «κίνδυνος»;
Δηλαδή σε τι έβλαψε τη λειτουργία της
δικαιοσύνης και των δημοκρατικών θε
σμών, αλλά και την εν γένει πολιτική
κρίση των ελλήνων πολιτών, η ζωντανή
παρακολούθηση της δίκης για το σκάν

Τ

δαλο Κοσκωτά;
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,
όταν άρχιζε, με ιλιγγιώδη και ασυνήθιστο
έως τότε τρόπο, να ξετυλίγεται το κουβά
ρι της «17 Νοέμβρη»,κανείς δεν έδειχνε
ν’ ανησυχεί με τη φλύαρη δημοσιοποίηση
στοιχείων και τον κατακλυσμό πληροφο
ριών, είτε από επίσημες δηλώσεις είτε
από διαρροές, που μάλιστα λειτουργούσε
αποπροσανατολιστικά για την κοινή γνώ
μη. Αντίθετα, δίνοντας τροφή στην οξυμένη περιέργεια της κοινής γνώμης, έστω
και αν πολλές πτυχές της υπόθεσης αφή
νονταν σκοτεινές, ικανοποιούσε ωστόσο
ταυτόχρονα τις διωκτικές αρχές και την
ίδια την κυβέρνηση, η οποία με την «θεαματικοποίηση» της τρομοκρατίας επεδίωκε το ανέβασμα των μετοχών της στο
εκλογικό χρηματιστήριο.
Είναι γεγονός ότι την περίοδο εκείνη

έγιναν τραγικά λάθη από έναν αριθμό
μέσων ενημέρωσης. Το ερώτημα είναι
όμως: η παρακολούθηση της δίκης σε
ζωντανή μετάδοση, χωρίς «μεσάζο
ντες», δεν θα βοηθούσε την κοινή γνώμη
και να διορθώσει τις συγχύσεις που κά
ποιοι σκόπιμα της καλλιέργησαν, αλλά
και να σχηματίσει μια σωστή και αντι
κειμενική εικόνα της υπόθεσης; Ή είναι
καλύτερα ν ’ αφεθεί και πάλι η κοινή
γνώμη στις νυχτερινές τηλεοπτικές δίκες
και στους τηλεοπτικούς αστέρες σε ρόλο
αυτοσχέδιων εισαγγελέων; Ό λοι επιθυ
μούν μια δίκαιη δίκη. Αν όμως πιστεύου
με ότι η τηλεοπτική κάμερα εκβιάζει και
«πυροβολεί» την αλήθεια, τότε δεν απέ
χουμε από το να πιστέψουμε ότι ως χώ
ρα και ως δημοκρατία λειτουργούμε σε
κατάσταση πανικού.
Σ. Λέτσιος

0 ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ ΚΑΙ 0 ΚΑΜΠΙΝΕΣ
Πεφιλημένε μου Δήμαρχε καί πρώην πρόεδρε μου
Πρωτίστως φιλώ την Δεξιά σου (για να μην ξεχνιόμαστε).
Δευτερευόντως θέλω να σου εκφράσω τον ενθουσιασμό μου
για το κορυφαίο σου επίτευγμα: το μεγαλύτερο δέντρο στην
Ευρώπη, που το ξαναστήνεις στο Σύνταγμα. Κι έπειτα λένε ότι
δεν χάναμε έργα και δεν προωθήσαμε θεσμούς! Οι απάτριδες, οι αναίσθητοι! Εμείς ακόμη και τους ανέστιους φροντίσα
με επιτρέποντάς τους να κατασκηνώνουν γύρω απ’ το ερείπιο
του Σεράφειου και να πεθαίνουν εκεί, υπαιθρίως μεν αξιοπρεπώς δε, χωρίς να ενοχλούν το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.
Μεγάλε, έγραψες ιστορία! Τι να σου πρωτοθυμηθώ: τα σιντρι
βάνια, τις γραβάτες, τα κιγκλιδώματα, τα μπλαίηζερ, τα τραπε
ζοκαθίσματα -τι λέξη!-, τα πλακάκια (ερυθρωπά βαθιά, καθώς
ταιριάζει σ’ αυτόν που περπατά και μανουριάζει), ή εκείνη την
εμπνευσμένη σου πρωτοβουλία για το ελεγχόμενο πάρκινγκ και
' ία δημοτικά παρκόμετρα; Ιδιοφυές μέτρο που έστω κι αν δεν
, ίσχυσε -ας όψεται η εμπαθής ελληνική δικαιοσύνη- εντούτοις
* έδειξε το αληθινό μέτρο των διοικητικών σου ικανοτήτων. Το
ανάστημά σου εντός των νάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τε
ράστιε !Ή , πάλι, αυτή η λύση με τις μπάρες που δεν λειτουργούν
στους δρόμους του ιστορικού κέντρου, ένα χάρμα σχεδιασμού,
συντονισμού και αποτελέσματος. (Η αλήθεια όμως να λέγεται:
τηδόξα με τις βυθιζομένες μπάρες τη μοιράστηκες με το Λαλιώτη.) Μια ποιητική πινελιά - προσφορά στους εγκλωβισμένους
οδηγούς που σιχτιρίζουν και στους πεζούς που κάνουν σλάλομ
ανάμεσα σε σταθμευμένα και κινούμενα δίτροχα. Οραματιστη!
Γιατί, αν ξεσφήνωναν οι πανάκριβες άχρηστες μπάρες και αν
λειτουργούσε το χρυσοπληρωμένο άχρηστο σύστημα, τότε θ’
απελευθερωνόταν το ιστορικό κέντρο και θ’ αποδιδόταν στους
περιπατητές. Αυτό το όνειρο θα το υλοποιήσεις... όταν γίνεις
πρωθυπουργός. Καλομελέτα κι έρχεται! Έ χουμε και λέμε:
οχτώ χρόνια πρωθυπουργός ο Κωστάκης, οχτώ ο Γιωργάκης
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και άλλα οχτώ η Ντόρα - σε 24 χρονάκια βγαίνεις, Μεγάλε. Με
αναστολή! Λόγω προτέρου εντίμου βίου. Και λόγω υποδειγμα
τικής οικονομικής διαχείρισης (προπάντων αυτής). Δεν σε πή
ρανε δα και τα χρόνια. Αλλά, Δήμαρχέ μου και Αρχηγέ μου, τώ
ρα που αποχωρείς οσονούπω από τον θώκο τον οποίο ελάμπρυνες και τον οποίο εφώτισες μέσω προβολέων, καμερών, τηλεπαραθύρων κ.λπ., (μέχρι CNN έφτασε η χάρη σου, μεγαλόχαρε),
οφείλεις, νομίζω, να ρυθμίσεις μερικές τελευταίες λεπτομέρειες
για να ολοκληρώσεις το έργο σου.
Εν ολίγοις πρόκειται για τον καμπινέ. Ό χι, όχι για κάποιο
υπουργείο -γαλλιστί καμπινέ-, αλλά για τον καμπινέ στα αν
δρικά λουτρά του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στην Κολοκυνθού (ξέρεις, πίσω απ’ το Καπνεργοστάσιο). Και σε παλαιότερο τεύχος του Αντί σε είχαμε σχετικά οχλήσει. Πάνε ήδη δύο
χρόνια, τρισμέγιστε, και αυτή η εκκρεμότης εκκρεμεί, μ’ απο
τέλεσμα να δίνουμε υλικό στους κακόπιστους και τους
εχθρούς του μεγαλείου και της γκλαμουριάς που προσδώσαμε
στο κλεινόν άστυ. Σ ’ αυτούς που ξεχνάνε το Δημαρχοεθνόση
μο, τη Δημαρχοσημαία, τη Δημαρχομπάντα με τις στολές και
τα λοφία, τα Δημαρχοεπιτύμβια με το εγχάρακτο σε χρυσό
«Αθήναι», τα Δημαρχομνημεία και τις Δημαρχοπροτομές
(όπως π.χ. της Αλίκης μας). Πρόκειται για κείνη την κουλού
ρα, με το συμπάθειο, που λείπει από τον δεύτερο ανδρικό κα
μπινέ καθώς μπαίνεις στο κολυμβητήριο αριστερά και η οποία
δεν βρίσκεται ως όφειλε πάνω απ’ τη λεκάνη. Βάλ’ τη να πάει
στο διάολο, δήμαρχέ μου, για να μην μας κακολογούνε! Κάνε
ένα ακόμη, το τελευταίο μεγάλο έργο σου! Τοποθέτησε την
κουλούρα στη χέστρα του καμπινέ να τελειώνουμε !
Προσβλέποντας στις νέες σου μεγάλες επιτυχίες ξαναφιλώ
τη δεξιά σου ελπίζοντας ότι δεν θα με δει η αριστερά σου η
οποία, εξ όσων γνωρίζω, καιροφυλακτεί.
Μανωλάκης ο βομβιστής
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ΘΥΜΑΤΑ
ΤΟΥ «ΠΡΕΣΤΙΖ»
Η αρχαιολογική ερευνά
απέδειξε ότι, όταν
διάφοροι λαοί όργωναν
τους ωκεανούς, τα
προβληματικώς
αρματωμένα σκάφη της
αρχαίας Αθήνας,
περιορίζονταν σε
ενδομεσογειακά ταξίδια,
με το φως της ημέρας
για ένα δίμηνο πριν και
ένα μετά το
μεσοκαλόκαιρο,
αγκυροβολώντας με την
πρώτη κακοκαιρία στους
πλησιέστερους
κολπίσκους. Έτσι όμως
καταρρίπτεται ο μύθος
της Αρχαίας Ελλάδας ως
θαλασσοκράτειρας, και η
από καταβολικών χρόνων
ναυτιλιακή παράδοση,
κατά τον τέως υπουργό
Κατσιφάρα κ.ο.κ. Η
σημερινή κατάσταση της
εικαζόμενης
θαλασσοκράτειρας,
αποτυπώνεται στα
κόκκινα νούμερα του
Ν.Α.Τ. και σε αβαρίες, με
αποκορύφωμα αυτή του
«Πρεστίζ», με τις
εγκληματικές
οικολογικές επιπτώσεις.
Γι’ αυτό στα γερμανικά
το σαπιοκάραβο λέγεται
ζεελενφερκόιφερ =
εκποιητής ψυχών.

Τάσος Γούλας

ΣΚΛΗΡΟΣ
Αυτή η ιστορία με το
βέτο Σημίτη στην
Κοπεγχάγη με
τρομοκρατεί εντελώς.
Διότι γνωρίζω τι εθνικά
αδιάλλακτος που είναι
και φοβάμαι μην κάνει
καμιά τρέλα. Αυτός το
βέτο τόχει ψωμοτύρι.

Α.Δ.
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Η ΧΥΤΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜ ΟΥ
• Ο ι εκλογές π έ
ρασαν
και
η
«Τσούχτρα» στους
Αμοργιανούς Ορίζοντες, γρ ά 
φει:

Τώρα μετά τις εκλογές
και τα τετελεσμένα,
κάθε κουβέντα περιττή
για κέρδη και χαμένα.
Για κριτική πολύ νωρίς
γι ’ αυτό δεν κάνω νύξη.
Τι θα ’ναι ο νέος Δήμαρχος,
° Χ(?όνος θα το δείξει.
• «Όσο για τα παιδιά μας,
που και η φετινή σχολική
χρονιά τα βρήκε στο ίδιο πα
λιό σχολείο, η απάντηση της
περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαί
ου ήταν ότι αυτό δεν είναι
πρόβλημα διότι και τα πανε
πιστημιακά
κτίρια
της
Οξφόρδης είναι τριακοσίων
ετών...» Αυτά σχολιάζει η 7ετράπολις της Κέας. Η περι
φερειάρχης έπρεπε να ανα
φέρει και το Κρυφό Σχολειό,
αλλά το παρέλειψε!
• Η μοναδική συλλογή από

πρωτοκυκλαδικά πετρόγλυφα που υπάρχει στη χώρα

μας είναι συγκεντρωμένη σε
κούτες(!) στο χωριό Απείρανθος της Νάξου. Τη συλλογή
συγκρότησε πριν από πολλά
χρόνια ένας πολύ άξιος άν
θρωπος, ο απειραθείτης μ α 
θηματικός Μιχάλης Μπαρδάνης. Είναι κρίμα αλλά δεν
έχει βρεθεί ακόμη ο επαρκής
χώρος στο χωριό ώστε να συ
γκροτηθεί ένα στοιχειώδες μι
κρό Μουσείο, όπως καταγγέλουν τα Φανάρια, μηνιαία πο
λ ιτισ τικ ή -ειδ η σ ε ο γρ α φ ικ ή
εφημεριδούλα.
• Σε συζήτηση που είχαμε με

το Διευθυντή του Α 'Δ η μ ο τι
κού σχολείου κ. Α. Πασχάλη
μας είπε ότι το 15% των παι
διών είναι ξένοι. Κυρίως
Αλβανοί, ένα μικρό μέρος (3)
από χώρες της πρώην Σοβιε
τικής Ένωσης (Ουκρανία Μολδαβία), επίσης την Βουλ
γαρία και 6 παιδιά είναι Μω
αμεθανοί. Ο αριθμός αυτός
αυξάνεται συνεχώς κυρίως
από Αλβανούς που γενικώς
είναι παιδιά θετικά, μαθαί
νουν γρήγορα, διακρίνονται
στα μαθήματα και τον αθλη
τισμό, είναι υπάκουα και
πειθαρχημένα, διαθέτουν φι-

λομάθεια και αλτρουϊσμό και
θέλουν να έχουν φίλους
Έλληνες. Τα παιδιά έχουν
ενταχθεί πλήρως στην ελληνι
κή νοοτροπία και κουλτούρα
και οι γονείς τους φροντίζουν
να συμμετέχουν τα παιδιά
τους σε όλες τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις, να ενημερώνο
νται για την πρόοδό τους και
να συμμετέχουν στους συλλό
γους γονέων, γιατί έχουν έρ
θει με κύριο σκοπό τους να
προκόψουν.
Οι γονείς τους εργάζονται
συνήθως οι άνδρες στις οικο
δομές και οι γυναίκες στον
καθαρισμό σπιτιών.
Αυτά από τις Απόψεις στη
Νέα Ερυθραία.
• Σχόλιο από την εφημερίδα
Μήνυμα που κυκλοφορεί στα
Χανιά:
Επιτροπές “Δώσε μου κι εμέ
να μ πά ρμ πα ” συνέστησε η
Γ.Γ. Αθλητισμού. Θαυμάστε:
«Επιτροπή για την διαφύλα
ξη και διάδοση του Ολυμπι

σμού» η μία και «Επιτροπή
επικοινωνιακών δράσεων για
προγράμματα και υποδομές
Ολυμπιακών αγώνων 2004 σε
Μακεδονία και Θράκη».
Πριν γελάσετε για την ξεφωνημένη αρπαχτή και πριν ορ- '‘ilj
γιστείτε για την κρατική δια- ,
φθορά διαβάστε τους μι
σθούς των επιτρόπων. Έντεκα άτομα της πρώτης θα ει
σπράττουν 680.000 μηνιαίως
και 12 άτομα της δεύτερης L
374.000 το μήνα. Τι θα κά
νουν; Ελάτε τώρα, φαντασία
έχετε, βάλτε τη σε θέση ...ορι
ζόντια και θα δείτε τι θα κά- -,
νουν.
L
Κι εσύ δάσκαλε σταμάτα να ^
συγκρίνεις έργο
και μισθούς...
----------------------------------------------------

Η «ΚΙΝΗΣΗ» ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΙΝΗΜΑ»;

ΠΑ.ΚΙ.Π. ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑ.ΣΟ.Κ.;
της Όλγας I. Φωτακοπούλου

Η υπό δημιουργία «Πατριωτική Κίνηση Πολιτών», αποτέλεσμα των
τελευταίων εξελίξεω ν γύρω από το Κυπριακό, μπορεί ν’ αποδειχθεί και ο
«πολιορκητικός κριός» και ταυτόχρονα ο συνδετικός κρίκος εκείνης της
ετερόκλητης ομάδας πολιτικών που κινείται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ τα
τελευταία χρόνια και ασκεί κατά καιρούς αντιπολίτευση στον Κώστα Σημίτη
και την ομάδα των «εκσυγχρονιστών».
Εκτός εάν αποδειχθεί απλώς ένα διαπραγματευτικό χαρτί της «ομάδας»,
ώστε να μην δημιουργήσουν μεν προβλήματα, να αναβαθμισθεί δε ο
εσωτερικός πολιτικός τους ρόλος για τις επ ικείμενες βουλευτικές

εκλογές...
πό το 1995 και μετά, οι «εκσυγ
χρονιστές» δεν έχουν χάσει κα
μία από τις εσωτερικές μάχες με
την «εσωκομματική αντιπολί
τευση».
Η συγκυρία που προβάλλει με τις συ
γκεκριμένες εξελίξεις γύρω από την
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά και η πιθανή επίλυση του
Κυπριακού με βάση το Σχέδιο Ανάν,
εκτιμάται ότι μπορεί να είναι η καθορι
στική πολιτική σεισμική δόνηση η
οποία θα οδηγήσει σε οριστικό «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» στο εσωτερικό
του κυβερνώντος κόμματος.
Το διαφορετικό «συστατικό» στοι
χείο αυτής της μάχης για τον Κ. Σημίτη
και τους «εκσυγχρονιστές» είναι η
πραγματικά δύσκολη κατάσταση στα
εθνικά θέματα. Κατάσταση η οποία
φυσικά δεν δημιουργήθηκε από τη μια
στιγμή στην άλλη. Και είναι αποτέλε
σμα -με τον επιεικέστερο χαρακτηρι
σμό- ατυχών χειρισμών.
Η στιγμή για τη δημιουργία μιας τέ
τοιας κίνησης μοιάζει εξαιρετικά επί
καιρη, με δεδομένες τις συγκεκριμένες
' εξελίξεις.
Το Κυπριακό είναι μια υπόθεση με τις
περισσότερες από τις πτυχές της ακόμα
στο σκοτάδι. Αυτό είναι το στοιχείο βά
σης για οποιονδήποτε συλλογισμό γύ, ρωαπό την υπόθεση της Κύπρου, ο φ ά
κελος της οποίας -ν α «θυμίσουμε»- ου
δέποτε ανοίχτηκε, παρά τις αντίθετες

Α

βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του
ΠΑΣΟΚ πριν τις εκλογές του 1981, από
τις οποίες ανεδείχθη κυβέρνηση και
άνοιξε ο κύκλος της εικοσαετούς εξου
σίας του.
Κάτω απ’ αυτή την οπτική, φαντάζουν
λογικές όλες οι δύσπιστες προσεγγί
σεις - ακόμα και οι πιο ακραίες από
αυτές.
Εκείνο στο οποίο μπορεί να σταθεί
κανείς με σιγουριά είναι ότι το συγκε
κριμένο σχέδιο νομιμοποιεί τη διαμορ
φωμένη de facto κατάσταση της κατοχής της Κύπρου από το 1974, με την πα
ραβίαση της διεθνούς έννομης τάξης.
Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με
τη δυσπιστία απέναντι στην κυβέρνηση
Σημίτη -η οποία έχει προκύψει από
τους πολλές φορές λανθασμένους χει
ρισμούς της σε εθνικά και όχι μόνο ζη
τήματα-, ευνοεί την πρόσφατη δημι
ουργία της «Πατριωτικής Κίνησης Πο
λιτών».
Γύρω α π ’ αυτή την Κίνηση, που προέκυψε στις 15 Νοεμβρίου μετά από εκ
δήλωση -την οποία χαιρέτισαν και ο
Κώστας Λαλιώτης και ο Άκης Τσοχατζόπουλος- για το Κυπριακό, συσπει
ρώνονται αυτή τη στιγμή ονόματα που
παραπέμπουν εκτός των άλλων στην
εσωκομματική αντιπολίτευση προς τον
Κ. Σημίτη.
Μετά το τέλος των τοποθετήσεων
αποφασίστηκε η δημιουργία της «Πα
τριωτικής Κίνησης Πολιτών», «για την

ειρήνη και τη δικαιοσύνη στην περιοχή
και στον κόσμο, καθώς και ενάντια στο
απαράδεκτο Σχέδιο Ανάν που νομιμο
ποιεί τη διχοτόμηση της Κύπρου και
επεκτείνει τον έλεγχο της τουρκοκυπριακής πλευράς σε ολόκληρη την Κύ
προ με τη συνδιοίκηση που προβλέπεται κατά 50%».
Στα ιδρυτικά μέλη της Πατριωτικής
Κίνησης Πολιτών, είναι οι Γεράσιμος
Αρσένης, Δημήτρης Τσοβόλας, Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης, Αναστά
σιος Πεπονής, Νόρα Κατσέλη, Θέμος
Στοφορόπουλος, Λευτέρης Βερυβάκης, Παναγιώτης Κρητικός, Γιώργος
Καραμπελιάς, Λούκα Κατσέλη. Με τον
κατάλογο ανοιχτό...
Αν προχωρήσει αυτή η Κίνηση -α ν ε
ξάρτητα από την επιρροή που μπορεί
να ασκηθεί για το θέμα της Κύπρου-,
θα συγκεντρώσει την προσοχή κατά
κύριο λόγο εξαιτίας της συνύπαρξης
όλων όσων αντιτίθενται μέχρι σήμερα
στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Διότι αυτό
θα σήμαινε ότι περνούν από την απλή
έκφραση διαφωνίας στην ενεργό αντι
παράθεση.
Υπάρχουν ορισμένες εκτιμήσεις σύμ
φωνα με τις οποίες η «ηρωική» αυτή
και ιδιότυπη «έξοδος», μετά απ’ όλες
αυτές τις ήττες στο εσωκομματικό το
πίο όσων δεν ανήκουν στο Σημιτικό πε
ριβάλλον, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα
και από την αφορμή για την οποία δημιουργήθηκε αυτή η κίνηση.
Πολλοί «ονειρεύονται» την αναδιά
ταξη του πολιτικού χώρου, η οποία δεν
μπορεί να προκύψει χωρίς την προη
γούμενη «αναδιάταξη» ή διάσπαση στο
ΠΑΣΟΚ.
Το Κυπριακό έχει αποτελέσει κατά το
παρελθόν πολλές φορές τυπική αφορ
μή εκλογών για τις ανάγκες του Συ
ντάγματος. Εκτιμούν ότι ίσως ήρθε η
στιγμή το Κυπριακό να αποτελέσει
αφορμή και για ουσιαστικές αλλαγές
στο μεταπολιτευτικό πολιτικό σκηνικό
της Ελλάδας...
Επιλογή πολεμικής αντιπαράθεσης ή
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«διαπραγματεύσεων» στο εσωτερικό
του ΠΑΣΟΚ; Αυτό είναι το ερώτημα
που προκύπτει για το επόμενο διάστη
μα. Καθοριστικής σημασίας θα είναι η
στάση που θα επιλέξουν ο Γεράσιμος
Αρσενης και ο Θεόδωρος Πάγκαλος.
Άρα στο επόμενο διάστημα πρόκειται
να συγκεντρώνουν ενδιαφέρον οι κινή
σεις και οι δηλώσεις τους.
Σε κάθε περίπτωση με το «Πατριωτι
κό Μέτωπο» σε εξέλιξη και διαπραγ
ματεύσεις, θα πρέπει να γίνουν δύο
ακόμα επισημάνσεις. Η εξαίρεση ή
διαφοροποίηση του ΣΥΝ από την Κίνη
ση αυτή αφενός, και το πολιτικό στίγμα
του όρου «πατριωτική» αφετέρου.
Σε σχέση με την πρώτη επισήμανση,
είναι σαφές από τις πρώτες δηλώσειςαντιδράσεις ότι η σχέση αυτής της Κίνη
σης και του ΣΥΝ, είναι αμφίδρομα
εχθρική ή τουλάχιστον δύσπιστη. Από
τη μία αμφισβητούνται οι... αγνές και
πατριωτικές προθέσεις όσων την συ
γκροτούν ένεκα της πιθανότητας πολι
τικής εκμετάλλευσης των ανάλογων θέ
σεων ενόψειτων βουλευτικών εκλογών,
όποτε αυτές και αν γίνουν. Αυτό είναι
το αβίαστο συμπέρασμα που προκύπτει
και από τις δηλώσεις του Νίκου Κωνσταντόπουλου. Από την άλλη, η έμμεση
απάντηση που δόθηκε από μέλος της
Πολιτικής Γραμματείας του ΔΗΚΚΙ
κατά την πρόσφατη -έστω κλειστή ως
διαδικασία- Κεντρική Επιτροπή, ο
οποίος αναφέρθηκε στον «Βασιλικό
Επίτροπο του Μητσοτάκη το 1989», χω
ρίς ωστόσο να τον κατονομάζει ευθέως,
δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών,
όσον αφορά στον όρο «εχθρική».
Σε σχέση με τη δεύτερη επισήμανση,
ας κάνουμε μια υπόθεση: αν παρουσια
στεί ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, έστω ως
πρόσωπο, και καταθέσει αίτηση προκειμένου να γίνει μέλος αυτής της Κί
νησης, θα γίνει αποδεκτή αυτή του η αί
τηση;
Είτε γίνει, είτε δεν γίνει, υπάρχει ένα
κενό πολιτικού στίγματος της Κίνησης
που ακόμα δεν έχει δοθεί.
Θα χωράνε όλοι, από την άκρα Δεξιά
μέχρι και την άκρα Αριστερά; Και σ’
αυτή την περίπτωση ποιο θα ήταν το
εχέγγυο και από πού αντλείται το κύ
ρος για μια τόσο μεγάλη πολιτική...
υπέρβαση;
|^ |

Όταν ο κ. Λιακουνάκος
ιασκεδαστική μοιάζειη... σπου θεις αγωγές για «δυσφήμιση») από το
δή με την οποία ο Τύπος ανακά 1986 (βλ. μεταξύ πολλών άλλων το τχ.
λυψε σήμερα τη μονοκρατορία 390) με αφορμή το γνωστό σκάνδαλο
της ΑΧΧΟΝ του κ. Θωμά Λια- των αρμάτων μάχης Λέοπαρντ. Άλλω
κουνάκου στα εξοπλιστικά προ στε οι αποκαλύψεις εκείνες του περιο
γράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Κι δικού οδήγησαν τον τότε αρχηγό της
όμως πρόσφατη είναι η ιστορία-φιά- Στρατιωτικής Δικαιοσύνης αντιστρά
σκο της προσπάθειας του κ. Λιακουνά- τηγο Φωτάκη να χαρακτηρίσει την
κου να εξαγοράσει την Ολυμπιακή Α ε αγορά των Λ έοπαρντ «σκανδαλώδη
και παράνομη» και να διαβιβάσει την
ροπορία αλλά χωρίς λεφτά.
Αφορμή για το σημείωμα της «ιστορι υπόθεση στον εισαγγελέα για άσκηση
κής» διαδρομής του κ. Λιακουνάκου ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύ
αποτέλεσε η καταπληκτική -στη δια- νου. Π ράγμα που έγινε με εντολή του
πλεκόμενη διάστασή της- απόφαση πρώην υπουργού Άμυνας Γιάννη Χατου Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτε ραλαμπόπουλου (17/12/86), αλλά έκτορικών και Άμυνας της Δευτέρας ν ’ ανα τε αγνοείται η τύχη της δικογραφίας.
θέσει απευθείας τα τρία από τα τέσσε
Αν ο καθημερινός Τύπος ασχολείτο
ρα πανάκριβα οπλικά συστήματα, πιο συστηματικά με το ρεπορτάζ του
αξίας 715 δισ. δραχμών, στον κ. Λια- υπουργείου Άμυνας, δεν θα ανακάλυ
κουνάκο, καθιστώντας τον έτσι απόλυ πτε μόνο τις τελευταίες αναθέσεις προ
το κυρίαρχο των εξοπλισμών της χώ  γραμμάτων αξίας δισεκατομμυρίων
ρας. Πρόκειται για την αγορά:
στον κ. Λιακουνάκο. Θ α ανακάλυπτε
• 42 μεταφορικών ελικοπτέρων τύ επίσης ότι σε οποιαδήποτε σύμβα- :
που ΝΗ-90 με δικαίωμα προαίρεσης ση/προμήθεια του ΥΕΘΑ έχει ανάμιξη
για άλλα 4, συνολικού κόστους 651 ο κ. Λιακουνάκος από τη δεκαετία του
εκατ. ευρώ.
1980 μέχρι σήμερα, υπάρχει και κά
• 12 επιθετικών ελικοπτέρων «Απά ποιο πρόβλημα ή σκάνδαλο.
τσι» της αμερικανικής Boeing, με δι
Κορυφαίο παράδειγμα το περίφημο
καίωμα προαίρεσης για άλλα 4, συνο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου ΔΙΑΣ.
λικού κόστους 683 εκατ. ευρώ.
Τον Ιούλιο του 1987 ο τότε ΥΕΘΑ
• Τη ναυπήγηση με τη συνδρομή της Γιάννης Χαραλαμπόπουλος δήλωσε
αγγλικής Vosper μιας κορβέτας του στους δημοσιογράφους ότι τα συστή
Πολεμικού Ναυτικού ύψους 415 εκατ.
ματα ηλεκτρονικού πολέμου (ECCM) ,
ευρώ.
που είχε αγοράσει η Πολεμική Αερο- (
Π εριέργως ο κ. Λιακουνάκος δεν επι πορία για 60 μαχητικά αεροσκάφη
χορηγήθηκε και με τον εκσυγχρονισμό ήταν «ελαττωματικά και αμφιβόλου
των 6 φρεγατών του Ελληνικού Πολε αποτελεσματικότητας», ότι κατά την ί
μικού Ναυτικού από την γαλλο-ολλαν- προμήθειά τους σημειώθηκαν «απα- '
δική Thales, ύψους 381 εκατ. ευρώ, ενώ ράδεκτες υπερτιμολογήσεις» και ότι .
έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται επει στην απάτη ενέχονταν μια «κλειστή
δή δεν του ανέθεσαν και τη νέα προμή σπείρα αξιόπιστων προσώπων». Σύμ
θεια αρμάτων μάχης, τις ίλες των οποί φωνα με δημοσίευμα του τχ. 349
ων ελέγχει από χρόνια με τα γνωστά
(19/6/87) το σύστημα ΔΙΑΣ αγοράστη
για τη δυσοσμία τους Leopard.
κε από την αμερικάνικη Raytheon,
Σχολίασα προηγουμένως τη «σπουδή αντιπρόσωπος της οποίας είναι η
με την οποία ο καθημερινός Τύπος ΑΧΧΟΝ. Ό λω ς τυχαίως μέλος της "
ανακάλυψε τη διαπλοκή Λιακουνάκου
επιτροπής αγοράς της Πολεμικής Αε
στα εξοπλιστικά προγράμματα, επειδή
ροπορίας όταν προκρίθηκε το ΔΙΑΣ
το Α ντί την έχει ανακαλύψει, καταδι ήταν και ο τότε ταξίαρχος Αρκουμανέ- Ε
κάσει και ...«πληρώσει» (με τις συνή ας, εκδότης της εφημερίδας Κέρδος *

Δ

----------------------------------------------------------------------------- t0l
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αναδακνύΐται oc κυρίαρχο της Άμυνας
ιδιοκτησίας του κ. Λιακουνάκου.
Η περίπτωση του ΔΙΑΣ και άλλες
ανάγκασαν στις 27/12/88 το ΓΕΕΘ Α να
αποκλείσει την ΑΧΧΟΝ από τις προ
μήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων για το
χρονικό διάστημα 6/12/88-6/12/89,
επειδή «κατά τις συναλλαγές του δεν

εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρε
ώσεις και αποδεδειγμένα φάνηκε κα
κής πίστης προμηθευτής» (βλ. τχ. 393,
27/1/1989).
Το ερώτημα είναι λοιπόν πώς ο κ.
Λιακουνάκος κατάφερε από «έκπτω
τος» των προμηθειών των Ενόπλων Δυ
νάμεων να κυριαρχεί σήμερα σ’ αυτές
και μάλιστα επί κυβερνήσεων του ίδιου
κόμματος (φοβερή Ελλάδα, δεν... π α ί
ζεσαι με τίποτα!). Ε πί του προκειμένου
έχει σημασία να σημειώσουμε τα εξής,
απευθύνοντας τα ανάλογα ερωτήματα
και στην κυβέρνηση και στην αντιπολί
τευση:
Βασική δύναμη της ΑΧΧΟΝ είναι οι
πολύ καλές της σχέσεις και με το
ΠΑΣΟΚκαι με τη ΝΔ. Για να μην είμα
στε λοιπόν άδικοι με το ΠΑΣΟΚ, υπεν
θυμίζουμε ότι το μεγάλο άλμα του κ.
Λιακουνάκου στις προμήθειες των
Ενόπλων Δυνάμεων έγινε επί κυβερνήσειος Κ. Καραμανλή η οποία τον επέ
βαλε στην κυριολεξία ως αντιπρόσωπο
της γερμανικής Kraus Mafai (κατασκευάστρια των Leopard) και συνεχί
στηκε επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη
και υπουργίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη
στο Άμυνας.
Βεβαίως ο κ. Βαρβιτσιώτης μπορεί να
απολογηθεί και να δικαιολογήσει την
προτίμησή του στον κ. Λιακουνάκο με
αυτά που εψέλλισε τη Δευτέρα και ο κ.
Σημίτης: «Αγοράσαμε τα απαραίτητα»
και κατόπιν -φ υ σ ικ ά - των νομότυπων
διαδικασιών περί προμηθειών κ.λπ.
κ.λπ. Υπάρχει όμως ένα αδιάψευστο
γεγονός που επιβεβαιώνει όσα υποστη
ρίζουμε εμείς:
Τον Οκτώβριο του 1994 ο κ. Βαρβιτσιώτης ήταν εκείνος που πρότεινε και
επέβαλε στο ΔΣ του Ελεύθερου Τύπου
την αγορά του 10% των μετοχών της

ΓΕΝΙΚΗ
ΠΡΟΣ: AiroBcxTcg ΙΙΙνακα «Α·ι
(π).ην Λ0220 — 0230)
Κ01Ν. : ΙΈΙΤΘΛ)ΔΟΙ)1
r ι ι ο π ι )δ ο ι
ΓΚΣ)ΔΟΙ)3· — 15 (Γ))

ΔΙΑΤΑΓΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΚΙΙΙΤΚΛΒΙΟ ΣΤΡΑΤΟΓ
ΔΝΣ11 ΟΪΚΟΝΟΜ1ΚΟΓ)3α
Τηλίφ. (Ε»«τ.) 2330
«I». 030)298)555333
Σ. 7G44
Αθήνα, 27 Δ«κ 88
Σ·η. στο φβκ. : 1

ΘΙ'ΐΜΛ : Δαπάνες Στρατού ( Ακοκλ£ΐηι.δς ΙΙρομτ,θΐυτού)
ΣΧΙΪΓ. : Φ. 899)305)343094)Σ. 0407)0.12.88 Πύΐ:ΘΛ)Δ01)1
Σας γνκρίζουμ*, 6τ* p.e τα τχβτικό ακοφατι-τθηκ« ο ακοκλε-σμός, «κύ τ«ς
τρομήθίΐϊς την ΕΔ, του κρομηθιυτή ΛΧΧΟΝ αου διατηρεί γραφείο ατη Λεωφ. Κηφιτίας 178, Χαλάνδρι, ΎΚ 15231 Αθήνα, για ενα (I) χρύνρ ακύ 6.12.88, ετ:».ιδή
κατά τις αυναλλαγες του με την 11Λ δεν εκτιλήρωαε τις συμβατικές του υκοχρεώσεις
και αχοδεδειγμενα φάνηκε κακής τίττης προμηθευτής.

Ακριβές Αντίγραφο
Ελένη Ιίετροκούλου
ΜΓ)ΠύΘΑ Γ ϋΣ )Β ' Βαθμού

Αντγος Γεώργιος Χο/δρύς
Β' Τκαρχηγύς

Το Δ ε κ έ μ β ρ ιο του 1 9 8 8 , με Γενική Δ ιαταγή που υπέγραφε ο ΒΎ παρχηγός του ΓΕΣ
αντισ τρ ά τη γο ς κ. Γ. Χ ο ν δ ρ ό ς και εκοινοπ οιείτο σε ΓΕΕΘΑ, ΥΠ Ο Β Ι και Δ Ο Ι, ο
προμηθευτής της Α Χ Χ Ο Ν χ α ρ α κτη ρ ιζό τα ν κακής πίστης προμηθευτής επειδή δεν
εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Π έρασ αν τα χρόνια και ο κακής
πίστης προμηθευτής έμ α θ ε πώς γίνονται σωστότερα οι δο υλειές με το Υπουργείο
Ά μυνας* το οποίο «ξέχασε» και τον αναδ εικνύει σήμερα ως κυρίαρχο εθνικ ό
π ρομηθευτή.

εφημερίδας από τον κ. Λιακουνάκο. Τι
έκανε ο κ. Λιακουνάκος μόλις αγόρασε
το 10% αντί 300.000.000 δραχμών; Ξή
λωσε τον προηγούμενο διευθυντή και
επέβαλε στη θέση του τον γνωστό πολέ
μιο της διαπλοκής κ. Γ. Κύρτσο. Πώς
ανταπέδωσε ο τελευταίος στον κ. Λιακουνάκο; Ύ στερα από τέσσερα χρόνια
και όταν προφανώς ο κ. Λιακουνάκος
δεν χρειαζόταν άλλο την εφημερίδα,
έπεισε το ΔΣ να... ξαναγοράσει τις με
τοχές που είχε πουλήσει στον πρόεδρο
της ΑΧΧΟΝ, αλλά αντί 800.000.000

δραχμών. Καθαρό κέρδος δηλαδή 500
ολόκληρα εκατομμύρια και χωρίς κόπο
μάλιστα.
Δεν αντιλέγω σε όσα υποστηρίζει
εκάστοτε ο κ. Ρουσόπουλος για τη δια
πλοκή εμπόρων όπλων και ΠΑΣΟΚ.
Επειδή όμως η γυναίκα του Καίσαρος
δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια αλλά και
να φαίνεται τίμια, δεν φροντίζει κιόλας
να καθαρίσει επί του προκειμένου τα
του οίκου του;
ΡΕΠΟΡΤΕΡ
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ΓΣΕΕ: Συνέδριο μόνο
για τη διατήρηση της καρέκλας
του Δημήτρη Στρατούλη Μέλους της Διοίκησης της ΓΣΕΕ

λοκληρώ θηκε
χο έκτακτο οργα νω τικ ό -κ α ταστατικό συ
νέδριο
της
ΓΣΕΕ χωρίς ουσιαστι
κά να αλλάξει τίποτε
εκτός από τη δυνατό
τητα των ηγετικών
στελεχών της να εκλέ
γονται για όσες θητεί
ες επιθυμούν χωρίς
κανένα περιορισμό,
και από την προώθηση
της έκδοσης συνδικα
λιστικής κάρτας για
όλα τα μέλη των συν
δικάτων.
Η απόφαση του συ
νεδρίου, που ψηφίστη
κε από τις Π ΑΣΚΕ
και ΔΑΚΕ, έχει τα
εξής χαρακτηριστικά:
•
Υποβαθμίζεται
αφενός η σημασία και
η βαρύτητα που έχει
στην αποτελεσματικότητα και τη μαζικότητα του συνδικαλιστι
κού κινήματος η κα
τεύθυνση και η γραμ
μή του και αφετέρου η ανάγκη υπέρβα
σης του κυβερνητικού συνδικαλισμού
που αντικειμενικά στηρίζει τη νεοφιλε
λεύθερη συναίνεση αλλά και γραφειοκρατικοποιεί, διασπά και κατακερμα
τίζει το συνδικαλιστικό κίνημα. Απου
σιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην
ανάγκη άρθρωσης από το συνδικαλι
στικό κίνημα ενός αυτόνομου από την
εργοδοσία, την κυβέρνηση και τα κόμ
ματα, σύγχρονου ταξικού, εργατικού,
διεκδικητικού λόγου και μιας νέας συ
σπείρωσης των εργαζομένων πάνω στο
συγκεκριμένο πρόβλημα κάθε φορά.
• Απουσιάζει από αυτήν ένα ολοκλη
ρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένα μέτρα

Ο

πολιτικής για την ενίσχυση της μαζικότητας των συνδικάτων από τους νέους,
τους μετανάστες και τους ελαστικά
απασχολούμενους.
• Δεν γίνεται καμία αναφορά στην
ανάγκη σταθερότερης διασύνδεσης του
συνδικαλιστικού κινήματος με το «κί
νημα των κινημάτων», δηλαδή με το παγκοσμιοποιούμενο κίνημα κατά της νε
οφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Ο ι
ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ φοβούνται μήπως από
αυτή την όσμωση χάσουν τα συνδικάτα
την πρωτοκαθεδρία τους, ενώ η ΕΣΑΚΣ φοβάται μήπως μολυνθείτο συνδικα
λιστικό κίνημα από αταξικούς ιούς. Τί
ποτε όμως από αυτά δεν ισχύει. Αντίθε

τα αυτή η όσμωση μπο
ρεί να δώσει στο συνδι
καλιστικό κίνημα έναν
νέο αυθορμητισμό και
ριζοσπαστισμό
αλλά
και μια νέου τύπου πρό
σβαση στη νεολαία, που
σήμερα το βλέπει ως
κάτι ξένο ή και εχθρικό
με τις σύγχρονες αγω
νίες της.
• Η παράγραφος για
τις ενοποιήσεις-συγχωνεύσεις των συνδικαλι
στικών οργανώσεων εί
ναι πίσω από τις απο
φάσεις του αντίστοιχου ■
26ου συνεδρίου της
ΓΣΕΕ που είχε γίνει το
1989, αφού θέτει σ ε!
επανεξέταση το ποια
συνδικάτα, πότε και
πώς θα ενοποιηθούν
και εφόσον δεν μπαί
νουν αυστηρά χρονο
διαγράμματα και δεν
περιγράφονται κίνητρα
και αντικίνητρα για
όσους εφαρμόζουν ή
δεν εφαρμόζουν τις
αποφάσεις για ενοποίη
ση - τότε κι αυτές οι αποφάσεις θα εί
ναι σαν να μην πάρθηκαν ποτέ. Τα συ
ντονιστικά όργανα των συνδικάτων σε
νομούς και κλάδους είναι ένα βήμα
μπροστά από το σήμερα, αλλά δυο βή
ματα πίσω από τις επιτροπές ενοποίη
σης και τις διαδικασίες που προέβλεπε
το 26ο συνέδριο και θα είναι το πρό
σχημα ώστε αυτό το βήμα να μείνει με
τέωρο κι αυτή η υποτιθέμενη μεταβατι
κή κατάσταση να μονιμοποιηθεί. Εάν η
ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ έχουν πολιτικές ευθύ
νες γι’ αυτή την υπαναχώρηση, αλλά
και για τη μη υλοποίηση των αποφάσε-*
ων του 26ου συνεδρίου για ενοποιήσεις
των συνδικάτων, απορίες και ερώτημα-

τικά δημιουργεί η αντίθεση της ΕΣΑΚΣ στην ενοποίηση ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, ενώ
αυτή στο ΠΑΜ Ε έχει ενοποιήσει τα
αντίστοιχα τμήματά της του ιδιωτικού
και του δημοσίου τομέα. Το επιχείρημά
της, ότι η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ έχουν σήμερα
άλλη πλειοψηφία, μου είναι ακατανόη
το, γιατί τότε θα έπρεπε στο συνδικαλι
στικό κίνημα να κάνουμε αλυσιδωτές
διασπάσεις μέχρι να βρούμε τους «κα
λούς» να ενοποιηθούμε. Ή έχεις θέση
αρχής για ενοποίηση του συνδικαλιστι
κού κινήματος ανεξάρτητα από τις συ
γκυρίες και τις πλειοψηφίες ή δεν
έχεις.
• Για την οικονομική αυτοτέλεια των
συνδικάτων πάρθηκαν τρία μέτρα· πρέ
πει όμως να προστεθεί και τέταρτο. Η
δημιουργία δικών του δομών από το
ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα, για τις
επικοινωνιακές πολιτικές του, για να
καταπολεμηθούν φαινόμενα οι κίνδυ
νοι ομηρίας και διαπλοκής του, αλλά
και για εξοικονόμηση πόρων.
• Οι ποσοστώσεις για τις γυναίκες

É

και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των
μειοψηφιών στην καθημερινή λειτουρ
γία των συνδικάτων είναι βασικό στοι
χείο δημοκρατίας που λείπει από το
συνδικαλιστικό κίνημα αλλά δυστυχώς
και από την απόφαση αυτού του συνε
δρίου. Μ πορεί κάποιοι να στηρίζουν τα
δικαιώματα των γυναικών μόνο στα λό
για ή κάποιοι να βολεύονται με τα
Μ πρεζνιεφικού και Σανταμικού τύπου
ποσοστά του 98,5% που επιτυγχάνουν
σε ορισμένα συνδικάτα με παραβίαση
κάθε έννοιας δημοκρατίας. Θα τα
βρουν όμως όλα μπροστά τους και οι
ίδιοι από άλλους, αλλού, τότε όμως
ίσως είναι αργά για όλους.
• Ο ι τρεις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ,
ΔΑΚΕ, ΕΣΑΚ-Σ συμφώνησαν ομόφω
να στη δυνατότητα των μελών της Διοί
κησης της ΓΣΕΕ για απεριόριστη ανα
νέωση των θητειών τους, εκτός της
«Αυτόνομης Παρέμβασης» (Συνασπι
σμός - ΑΚΟΑ - ΚΕΔΑ), που διαφώνη
σε μέχρι τέλους μ’ αυτή την απόφαση
που αποτελεί νέο πλήγμα στην αξιοπι

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
M i X i f τ»ις ΕύρωποϊχΤις Έ νω οης Ινστιτούτων Όμαδιχης Ανάλυσης (E G Α.Τ.Ι.Ν.),

τής Εύρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (EFPP) καί
τής Εθνικής Ε ταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ) (Μέλος τής ΕΑΡ)

στία του συνδικαλιστικού κινήματος.
• Ακόμα, οι τρεις αυτές παρατάξεις
απέρριψαν προτάσεις της «Αυτόνομης
Παρέμβασης» που θα ενίσχυαν την
αξιοπιστία του συνδικαλιστικού κινή
ματος (περιορισμένες εκπροσωπήσεις
συνδικαλιστών σε αμειβόμενες επιτρο
πές, κατάθεση στη ΓΣΕΕ αποζημιώσεών τους από τη συμμετοχή τους σ’ αυτές
τις επιτροπές κ.λπ).
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά,
στο κλείσιμό του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ,
εκνευρισμένος που δεν έσυρε τους συν
δικαλιστές της «Αυτόνομης Παρέμβα
σης» στην απόφαση-σούπα, τους αποκάλεσε υποστηρικτές των υποδίκων της
17 Νοέμβρη, με αποτέλεσμα αυτοί να
αποχωρήσουν διαμαρτυρόμενοι από το
συνέδριο και να δημιουργήσουν πολιτι
κό πρόβλημα. Βέβαια ο πρόεδρος της
ΓΣΕΕ μετά τις αντιδράσεις ζήτησε να
διαγράφει από τα πρακτικά αυτή η
αναφορά του, ωστόσο τα ερωτηματικά
για την απαράδεκτη συμπεριφορά του
παραμένουν.

ΠΩΡΓΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ:
«Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΉΑΜΕΡΙΚΑΝΕΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

'Ομαδική Ψυχοθεραπεία - Ψυχόδραμα
Ψυχολογική Αξιολόγηση
Κοινωνική Ψυχιατρική - Κοινωνικοθεραπεία
Δυναμική τής ΟΙκογένειας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πληροφοοίες · Εγγραφές
Αθήνα:
W w im
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η :
Κ α τε ρ ίν η :

Γραμματεία τού Α.Ψ.Κ. 9 .0 0 π.μ - 9 .0 0 μ-μ
Γ«ο ρ γία Μ ο ιρ ο π ο ΰ λ ο ν 0 6 5 1 7 5 4 8 7 , Τζένη Τό λη 065 1 2 1 7 8 2 ,
Φ ραντζέσκα Μ π α σ ιά λα 0 3 1 /4 5 5 .3 3 1 , Τ ρ ίτη - Τετάρτη 6 .0 0 - 8 .0 0 μ μ
Α σ π α σ ία Π α π α δο π ο ύλα ν 0 31 / 4 3 5 .9 1 9 , Δευτέρα A Τετάρτη: 6 .0 0 -8 .0 0 μ-μ
Λάμιτης Σιδηράπουλος 0 3 5 1 / 3 8 4 6 5 , Τ ρ ίτη 10.0 0 - 1 .00 π μ A Τετάρτη 5 .0 0 -8 .0 0 μμ.

Λάρισα:
Βόλος

Στέλα Τ Λ α μπ ρ ονλη 0 41 / 2 5 3 1 0 8
Μ α ρ ία λ π ο σ τ ο λ Λ ο υ 0 4 2 1 / 5 0 3 4 9

Ζ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 Λ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ · ΤΗ Λ 6447.533-6435.980-

FAX 6445.140 e-ratil: igat-opc@otcnet.gr - www.opc.gr

Η περίπτωση τον μνημονίου
Φορντ - Κ ίσινγχερ - Ιακώβου
Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει -με
αφορμή το περίφημο «μνημόνιο
Ιακώβου» - το πρόβλημα τον
αντιαμερικανισμον στην Ελλάδα,
εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιήθηκε στον ελληνικό
πολιτικό λόγο, σε μία κρίσιμη καμπή
της πολιτικής ζωής τηςχώρας.

;
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Δημιουργική λογιστική: Μια νέα έννοια
του Δ.Ζ. Παπανικολόου

Τον τελευτα ίο καιρό πολλά από τα μέλη του κυβερνώ ντος κόμματος
κοκορεύονται για το αυξημένο ΑΕΠ τη ς Ελλάδας σε σχέση μ ’ εκείνο
των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Η αντιπολίτευση, ασκώντας
κριτική, κάθε τόσο και λιγάκι μας υπ ενθυμίζει πως η αύξηση του ΑΕΠ
οφ είλεται στο τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στή ριξης και τα ολυμπιακά έργα.
το κείμενο που ακολουθεί θα
προσπαθήσω να εξηγήσω πως η
αύξηση ή μείωση του ΑΕΠ δεν
είναι δείκτης βελτίωσης ή επιδεί
νωσης των συνθηκών διαβίωσης
και ισχύει πάντοτε το χιλιοειπωμένο: οι

Σ

δείκτες ευημερούν κι οι άνθρωποι υπο
φέρουν.
Φανταστείτε λοιπόν πως κάποια μέρα
ψηφίζεται στη βουλή ένας νόμος που
μας επιβάλλει να κόψουμε τα πόδια
μας. Σαφώς δυσανασχετούμε, βγαίνου
με στους δρόμους, πολιορκούμε τη βου
λή, στήνουμε οδοφράγματα. Ο κυβερ
νητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να μας
καθυσηχάσει. Μην αντιστέκεστε, λεει,
η κυβέρνηση σκοπεύει ν ’ αντικαταστή
σει τα πόδια σας με ηλεκτρονικά πόδια
ρομποτικής τεχνολογίας που θα κατα
στήσουν την Ελλάδα πρώτη στον τομέα
των βιονικών υποκατάστατων ανθρώ
πινων μελών. Θ ’ αυξηθούν οι επενδύ
σεις και το ΑΕΠ θα ξεπεράσει κατά
πολύ τον μέσο κοινοτικό δείκτη. Τι να
τα κάνουμε εμείς όλ’ αυτά; Εμείς τα πό
δια μας θέλουμε.
Η αύξηση όμως του ΑΕΠ, για την
οποία οι αρμόδιοι κοκορεύονται, δεν
γίνεται με διαφορετικό τρόπο από εκεί
νο της κοπής των ποδιών μας. Το ΑΕΠ
περιλαμβάνει την παραγωγή αντιρρυπαντικών φίλτρων, την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και βιολογικών
καθαρισμών, τη διάνοιξη δρόμων για
τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, κι
όλες τις λοιπές χιλιάδες ενέργειες που
είναι απαραίτητες για να μην περιπέσει
η πόλη στην οποία κατοικούμε, σε βαρ
βαρότητα. Περιλαμβάνει δηλαδή δα
πάνες που θα μπορούσαμε ν ’ αποφύ
γουμε εάν λειτουργούσε στο ελάχιστο η

πρόβλεψη και η λογική.
Οι οικονομολόγοι πρόσφατα ξεχω ρί
ζουν αυτού του είδους τις δαπάνες και
τους δίνουν μια καινούργια ονομασία,
αμυντικές δαπάνες (defensive), αφαιρώντας τες από εκείνες που συνθέτουν
τους δείκτες του ΑΕΠ, έτσι ώστε να
έχουν μια πιο σαφή εικόνα για την πο
ρεία της οικονομίας τους.
Από την άποψη αυτή, χώρες με υψηλό
ΑΕΠ δεν είναι καθόλου σίγουρο πως
στέκονται καλύτερα από χώρες με
εξαιρετικά χαμηλό.
Πρόσφατα, σε αναλύσεις που έγιναν
για τον υπολογισμό του αμυντικού πο
σοστού του ΑΕΠ στη Γερμανία, διαπι
στώθηκε πως αυτό ανέρχεται στο 70%
του συνολικού ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος. Το υψηλό βιοτικό επίπεδο
της Γερμανίας τροφοδοτείται από μια
απίθανη εξαγωγική ροή μηχανημάτων,
προτύπων οργάνωσης και κυρίως αυτο
κινήτων. Στις χώρες όμως προορισμού
όλων αυτών των προϊόντων οι πραγμα
τικές οικονομίες χρόνο με το χρόνο δεν
βελτιώνονται αλλά ουσιαστικά στην
καλύτερη των περιπτώσεων συντηρούν
ένα φαύλο κύκλο καθυστέρησης της
αποκάλυψης των πραγματικών μεγε
θών. Η Αργεντινή, η Ρωσία και πολλές
άλλες χώρες που έχουν λάβει δάνεια
από γερμανικές τράπεζες δεν θα μπο
ρέσουν ποτέ να ξεχρεώσουν τις οφει
λές τους. Τράπεζες όμως στα όρια της
πτώχευσης δεν μπορούν να τροφοδοτή
σουν την ατμομηχανή της γερμανικής
οικονομίας που σέρνει σα βαγόνια
όλες τις χώρες της διευρυνόμενης πλέ
ον Ευρώπης, μαζί και την Ελλάδα.
Ακόμη και στις ΗΠΑ, την καρδιά του
σύγχρονου καπιταλισμού, θεαματικές

πτωχεύσεις αποκαλύπτουν ότι η λογι
στική είναι μια επιστήμη που συχνά
μπορεί όπως ένα αραβικό παραμύθι να
προσαρμόζει πάντα τις αλήθειες της
στις αντοχές του ακροατή, στο κατά πό
σο δηλαδή μπορεί ν ’ αντέξει την αλή
θεια. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έτσι
δεν λέμε;
Θύματα της λογιστικής απάτης δεν εί
ναι μόνο οι θερμότεροι υποστηρικτές
του παγκοσμιοποιημένου καπιτάλι- :
σμού αλλά και οι σφροδρότεροι πολέμιοί του. Υποστηρίζουν ότι οι πλούσιες
χώρες οφείλουν να δωρίσουν στις χώ- .
ρες του τρίτου κόσμου τα δάνεια που .
έλαβαν, έτσι ώστε να ελευθερωθούν
πόροι για την ανάπτυξή τους και να αυ
ξηθεί το Α ΕΠ τους. Π οια ανάπτυξη
όμως και ποιο ΑΕΠ; Πώς μετράται η
φτώχεια ή ο πλούτος;
Πρόσφατα κάποιοι διακεκριμένοι οι
κονομολόγοι διεύρυναν τη γκάμα των
εργαλείων της λογιστικής και προσπά
θησαν ν ’ αντιστοιχίσουν χρηματικές
αξίες με τα τροπικά δάση, το νερό, τα
ποτάμια και όλα αυτά που δεν μπορούν
ν ’ αξιοποιηθούν ή να εξαχθούν από μια
πολυεθνική αλλά ωστόσο είναι αυτο
νόητα για έναν απένταρο ιθαγενή ή κά
τοικο μιας χώρας του τρίτου κόσμου.
Προέκυψε λοιπόν ένας τεράστιος
πλούτος· όμως η οποιαδήποτε ανάπτυ
ξη όπως την εννοούμε εμείς θα είχε μό
νον ολέθριες συνέπειες. Στη Μαδαγα
σκάρη για παράδειγμα έχει υλοτομηθεί
σε 100 χρόνια το 95% των δασών και
πρόσφατα, επειδή βρέθηκε ένα σπάνιο
ορυκτό, υλοτομείται με γοργούς ρυθ
μούς το υπόλοιπο 5%. Στο Μεξικό η
παρθένα περιοχή των Ινδιάνων Τσιάπας πρόκειται να αναπτυχθεί με δρό
μους και φράγματα που θ’ αυξήσουν το
ΑΕΠ του Μεξικού και θ ’ ανεβάσουν το
βιοτικό επίπεδο των ιθαγενών. Έτσι
λένε οι τρόίπεζες που για να κινήσουν
το χρήμα τους στην αέναη αναζήτηση
κέρδους θέλουν σ’ ένα πράσινο παρθέ
νο φόντο να προβάλουν ένα τροπικό
επενδυτικό όραμα στους επενδυτές

τους. Η αξία του χρήματος είναι ανάλο
γη με την αφαιρετική δύναμη της λογι
στικής μεθόδου που την προσδιορίζει.
Αυτός που φτιάχνει το λογιστικό φύλλο
έχει και την εξουσία. Έ χ ε ι τα προ
γράμματα, τους αναλυτές και τα εργα
λεία του μάρκετινγκ για να προβάλει
συνοπτικά το όραμά του στις οθόνες.
Αυτές όμως όλες οι έννοιες δεν είναι
τόσο άσχετες με τη δική μας πραγματι
κότητα, ούτε τόσο μακριά όσο οι εικό
νες του National Geographie που αγο
ράζουμε στα περίπτερα. Στις τελευταί
ες πλημμύρες η υπουργός κυρία Βάσω
Παπανδρέου φόρεσε τις γαλότσες της
και πήγε η ίδια με αυταπάρνηση στις
όχθες του Κηφισού για να διευθύνει
την ύστατη ώρα τα συνεργεία που προ
σπαθούσαν να τιθασεύσουν τη δύναμη
του νερού.
Τα δεκάδες δισεκατομμύρια που δό
θηκαν για ασφαλτοστρώσεις και τα
αντίστοιχα έργα απορροής των όμ
βριων αύξησαν μεν το ΑΕΠ, δεν μπό
ρεσαν όμως να καλύψουν την απέραντη

φτώχεια της λογικής ενός μηχανισμού
που αγνοεί ακόμα και τους θεμελιωδέστερους νόμους της υδροδυναμικής και
μιας πόλης που δίχως πρόγραμμα πολ
λαπλασιάζει με την αύξηση των οικονο
μικών μεγεθών με τον καιρό και τα
προβλήματά της. Διότι η ικανότητά μας
να περιγράφουμε ένα πρόγραμμα του
κόσμου που θέλουμε να ζήσουμε είναι
πολύ πιο μικρή από τα μέσα που μας
διαθέτουν οι τράπεζες για να το πραγ
ματοποιήσουμε.
Η Ελλάδα είχε την τελευταία δεκαε
τία τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν εισ
ροή χρημάτων από οποιαδήποτε άλλη
χώ ρα του κόσμου. Ο ι επενδύσεις που
έκανε με αυτά τα χρήματα, τα οποία εί
ναι δανεικά, ήταν σε πολλές περιπτώ
σεις παντελώς αναπαραγωγικές και
συνιστούσαν απερίσκεπτη σπατάλη.
Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι η επέ
κταση της πόλης σε έναν χαλαρό πολεοδομικό ιστό μέχρι το Σούνιο δεν θα ήταν
εφικτή δίχως τη δαπανηρή κατασκευή
της Αττικής Οδού. Χρειάζεται ωστόσο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ ΙΚ Η Θ Ε Ω Ρ ΙΑ -Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η

·

για να συντηρηθεί 5 φορές περισσότερη
ενέργεια ανά κάτοικο από αυτόν που
έχουμε στον πυρήνα της Αθήνας με τη
μεγαλύτερη λειτουργική πυκνότητα.
Ποιος θα τροφοδοτεί αυτόν τον λαίμαρ
γο καυστήρα, όταν -όπως προβλέπει ο
διακεκριμένος αμερικανός αναλυτής
Rifkin, σύμβουλος αρκετών προέδρων
των Η Π Α - ήδη σε δέκα χρόνια από σή
μερα θ’ αρχίσει να εξαντλείται ραγδαία
το πετρέλαιο και να εκτινάσσεται η τιμή
του στα ύψη; Αλλά ποιον εκπλήσσει
αυτή η απρονοησία όταν η λογική μας
ήδη εκτροχιάστηκε στους απλούς
υδραυλικούς κανόνες του Κηφισού;
Στην Αττική, με το πιο ευνοϊκό κλίμα
της Ευρώπης, σπάμε τα πιάτα των ευρω
παϊκών επιδοτήσεων όπως οι γλεντζέ
δες στα παραλιακά κέντρα τα σαββατο
κύριακα. Το θέμα μόνο είναι ποιος στο
τέλος θα πληρώσει το μάρμαρο.

ΥΓ. Το επόμενό μου κείμενο θα σταλεί
από την Valdivia της Χιλής και θ’ αναφέρεται στη νήσο του Πάσχα.
|^ |
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Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ι Κ Η Θ Ε Ω Ρ ΙΑ - Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η

Slavoj Zizek
Μίλησε κανείς για ολοκληρωτισμό;
Πέντε παρεμβάσεις σχετικά
με την (κατά)χρηση μιας ιδέας
0 Z iz e k είναι, στην πραγματικότητα, ο πιο λαμπρός εκφραστής της ψυχανάλυσης,
ή μάλλον της θεωρίας της κουλτούρας εν γίνει, που έχει εμφανιστεί στην Ευρώπη
τις τελευταίες δεκαετίες.

TERRY EAGLETON
Το να συζητά για τον Hegel και τον Lacan είναι τόσο ουσιώδες για τον Z iz e k όσο και
η αναπνοή.

JUDITH BUTLER
0 Z iz e k, “ο γίγαντας της λιουμπλιάνας", προσφέρει την ισχυρότερη διανοητική
συγκίνηση μετά τον Αντι-Οιδίποδα.
Voice Literary Supplement
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Μικρά Υδροηλΐκτρικά, ευλογία ή κατάρα;
του Σωτήρη Σωτηρόπουλου

Εάν προ πέντε ετών με ρωτούσαν για την αξία και ωφέλεια των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, λόγω οικολογικής ευαισθησίας, θα
ήμουν ένθερμος υποστηρικτής τους, με πρώτη και καλύτερη την
παραγωγή ενέργειας από τις υδατοπτώσεις με τη λειτουργία των Μικρών
Υδροηλεκτρικών εργοστασίων (ΜΥΗΕ). Ά ρκεσε στο διάστημα αυτής της
πενταετίας να «καούμε στο χυλό για να φυσάμε και το γιαούρτι» κατά το
λαϊκό θυμόσοφον, άρκεσε η κατασκευή και η λειτουργία του πρώτου στη
χώρα μας ΜΥΗΕ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Λαμπεία (Δίβρη) Ηλείας,
όχι απλά για να αλλάξω γνώμη αλλά και να πω αυτά που θα διαβάσετε
παρακάτω.
ι επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός,
θα ήθελα εντελώς επιγραμματι
κά να αναφέρω τι λένε για την
παραγωγή ενέργειας από τα
Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια οι
ειδικοί που αγωνίζονται για την εφαρ
μογή της πολιτικής των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας. Το πόρισμα του
10ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Δι
κτύου Οικολογικών Οργανώσεων λέει:

Κ

«Χρειάζεται στροφή και προώθηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ηλια
κής, της αιολικής της γεωθερμικής, της
παλιρροϊκής, της βιομάζας» - πουθενά
δεν λέει για τις υδατοπτώσεις και τα
ΜΥΗΕ, είναι δηλαδή αρνητικοί. Επί
σης ο γνωστός χημικός μηχανικός περιβαλλοντολόγος κ. Δη μ. Παπαϊωάννου
είπε στην εισήγησή του στο ίδιο συνέ
δριο: «οι υδατοπτώσεις ως μορφή ενέρ

γειας, παρά την προπαγάνδα, είναι χει
ρότερη από την χρήση του κάρβουνου
και του πετρελαίου γιατί γίνονται αιτίες
καταστροφών στα κατάντη, στους βιο
τόπους και ανατρέπουν πλήρως το
υδρογεωλογικό ισοζύγιο της περιοχής».
Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου κ. Αστ.
Παντοκράτωρ (περιοδ. Οικοτοπία
Απρ. 2002) λέει: «τελευταία αμφισβη

τείται η άποψη ότι η υδροηλεκτρική
0 Σ. Σωτηρόπουλος είναι εκδότης του
ιστορικού-λαοΥραφικού περιοδικού Δίβρη και
Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών «Κοινωνική
Ένωση Αναδημιουργίας» ΚΕΑ.
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ενέργεια είναι ανανεώσιμη και τα
ΜΥΗΕ ενώ προσφέρουν λίγη ενέργεια,
προκαλούν δυσανάλογη ζημιά στο περι
βάλλον».
Οι αετονΰχηδες επιχειρηματίες λοι
πόν, εκμεταλλευόμενοι τα ισχυρά οι
κονομικά κίνητρα (50% δωρεάν επι
χορήγηση από ευρωπαϊκά προγράμ
ματα) και τις διευκολύνσεις που τους
παρέχονται για την εφαρμογή των λε
γομένων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ
γειας, επέπεσαν επί των ομορφότερων
και ιστορικότερων ποταμών μας, έχο
ντας συμμάχους δύο αδηφάγα τέρατα.
Το ένα τέρας είναι η ανάλγητη και εύ
κολη κερδοσκοπία που δεν ορρωδεί
προ ουδενός και το δεύτερο τέρας εί
ναι η κρατική γραφειοκρατία που όταν
ταΐζεται καλά, κάνει τη δουλειά του με
θρασύτητα και άνεση. Είναι πλέον βέ
βαιο ότι πίσω από τους εμφανιζόμε
νους μικρούς «επενδυτές» κρύβονται
άλλοι μεγαλύτεροι, όπως π.χ. ο περιώ
νυμος μεγαλοεπιχειρηματίας κ. Κόκκαλης.
Επίσης θα πρέπει εκ προοιμίου να
πούμε ότι είναι ένα μεγάλο παραμύθι
ότι δήθεν τέτοια έργα συμβάλλουν
στην ανάπτυξη της περιοχής, ότι δημι
ουργούν δήθεν θέσεις εργασίας κ.λπ.
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ
σεων που έχουμε στα χέρια μας, λέει
ξεκάθαρα ότι το ΜΥΗΕ είναι τηλεχει
ριζόμενο και ότι μόνο μία θέση φύλα
κα, ή το πολύ δύο, προβλέπει!... Ό σο

για το προβλεπόμενο από το νόμο 2%
ανταποδοτικό τέλος, είναι αστείο ποσό
για τους δήμους.
Αλλά ας δούμε εν τάχει αυτή την πολύ
ενδιαφέρουσα ιστορία της δημιουρ
γίας αλυσίδας Μ ΥΗΕ στη χώρα μας.
Ξεκίνησαν πρώτα από τον ποταμό
Λούσιο στην Δημητσάνα-Στεμνίτσα,
αλλά εκεί ξεσηκώθηκαν οι δραστήριοι
Α ρκάδες και οι περιβαλλοντικές οργα
νώσεις και τους ξωπέταξαν εγκαίρως.
Δεύτερος στόχος τους και επιτυχημέ
νος, ήταν το Διβριώτικο ποτάμι στη δι
κή μου ιδιαίτερη πατρίδα, τη Λαμπεία
Ηλείας, που θ’ αναφερθώ παρακάτω
(γιατί εκεί το κακό έγινε και «το πλοίον
δεν έχει γυρισμόν» όπως λέει και ο ποι
ητής). Έ στρεψ αν μετά τα βέλη τους
στον ιστορικό ποταμό Γοργοπόταμο
Λαμίας όπου κι εκεί ξεσηκώθηκαν οι
δήμοι της περιοχής και οι φιλοδασικές
οργανώσεις και αντιστέκονται σθενα
ρά. Μετά πήγαν στα Τζουμέρκα και
στο Συρράκο της Ηπείρου κι εκεί μα
θαίνουμε προχωρούν. Ύ στερα ήρθε η
σειρά του δικού μας ποταμού, του μυθι
κού Ερυμάνθου, στα σύνορα ΗλείαςΑρκαδίας, όπου κατάφεραν να πάρουν
με τη συναίνεση των δημάρχων της πε
ριοχής άδεια χωροθέτησης για 3
ΜΥΗΕ από την Π εριφέρεια Δυτικής
Ελλάδας· κι εδώ ξεσηκώθηκαν 10 πολι
τιστικοί σύλλογοι της περιοχής και πέτυχαν προσωρινά να παγώσει το θέμα.
Και τελευταία ήρθε η σειρά του θεϊκού
Αλφειού με το πανέμορφο φαράγγι του
για να φτιάξουν 2 ΜΥΗΕ, αλλά ευτυ
χώς ξεσηκώθηκαν οι όμοροι Ολύμπιοι
και Γορτύνιοι και το απέτρεψαν.
Ας δούμε τι συνέβη με το ΜΥΗΕ που
κατασκευάστηκε ήδη και λειτουργεί
εδώ και δύο χρόνια, στην κωμόπολη
της Λαμπείας (Δίβρης) Ηλείας και τι
περιμένει και τα άλλα ζείδωρα και μυ
θικά ποτάμια μας. Ακούστε λοιπόν και
κρατηθείτε στη θέση σας:
1. Ζήτησε ο επιχειρηματίας από το
Υπουργείο Γεωργίας (υπουργός τότε ο
κ. Τζουμάκας) και του παραχωρήθηκε

με τις ευλογίες του Δασαρχείου Π ύρ
γου δασική έκταση 4,5 στρεμμάτων που
αποτιμήθηκε από την Επιτροπή Α παλ
λοτριώσεων με το... τρομακτικό ποσό
των 70.000 δρχ. ανά στρέμμα - δηλαδή
«τζάμπα πράμα» για «τζάμπα μάγκες»,
για να θυμηθούμε και την παλιότερη
φράση του πρωθυπουργού κ. Σημίτη.
Και αυτό δεν είναι τίποτα. Τ α παραχωρηθέντα 4,5 στρέμματα πολλαπλασιάστηκαν και έγιναν καταπατηθέντα 110
στρέμματα δάσους παρακαλώ, φυσικά
χωρίς να ιδρώνει κανενός το αυτί παρά
τις επίσημες καταγγελίες μας.
2. Κόπηκαν ή καταπλακώθηκαν κατά
τις εργασίες εγκατάστασης με τους με
τριότερους υπολογισμούς 10.000 δέ
ντρα περίπου (τα περισσότερα αιωνό
βια) και οι μπουλντόζες έφαγαν αλύπη
τα τα σπλάχνα του παραποτάμιου δά 
σους, ιδιαίτερα για τη διέλευση του
αγωγού (μόλις 60 εκ. διαμέτρου) με
διάνοιξη... λεωφόρου σε μήκος 3,5 χι
λιομέτρων και πλάτος 5-15 μέτρων και
πρανή από 10 έως 50 μέτρα. Βιβλική
καταστροφή και κρανίου τόπος, όπως
μπορεί να δει κανείς στα αδιάψευστα
φωτογραφικά ντοκουμέντα.
3. Χιλιάδες τόνοι μπαζών, προϊόντα
εκσκαφών, αντί να μεταφερθούν στη
χωματερή όπως προέβλεπε η ΜΠΕ, ερρίφθησαν μέσα στην κοίτη του ποταμού
και την εξαφάνισαν. Συνάμα καταπλά
κωσαν και έκαναν απροσπέλαστο με
ταξύ άλλων και ένα μοναδικό Μνημείο
της Φύσης, το θρυλικό «Διαβολογιόφυρο» που αναφέρει ο λαογράφος Νικό
λαος Πολίτης.
4. Το ποτάμι έμεινε χωρίς σταγόνα ν ε
ρό σε απόσταση 3 χιλιομέτρων. Η χλω
ρίδα και η πανίδα του νεκρώθηκε, η οι
κολογική ισορροπία διαταράχτηκε και
οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν νερό για τα
ζωντανά τους. Οι φυσιολάτρες πλέον
δεν μπορούν να κάνουν την ποταμοπο
ρεία τους.
5. Εκεί όμως που πρέπει κανείς να
σταθεί είναι η αυθαιρεσία, η ασυδοσία,
η εγκληματική πραγματικά στάση και
συμπεριφορά των αρμοδίων κρατικών
υπηρεσιών με τη σωρεία των παράνο
μων χαριστικών πράξεών τους και την
καταστρατήγηση των νόμων και των
υπουργικών αποφάσεων. Από πού ν ’
αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει.
Αρκεί να σας πω ότι το κατασκευασΟέν

Για να περάσει αγωγός 6 0 εκ. διαμέτρου...

και παρανόμως λειτουργούν ΜΥΗΕ
δεν τήρησε ουδέ κατ’ ελάχιστον τους
περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπονται από τη ΜΠΕ. Και αυτά δεν τα
λέμε εμείς. Τα λένε δύο επίσημα έγ
γραφ α της αρμόδιας υπηρεσίας
ΠΕ.ΧΩ. Π εριφέρειας Δυτ. Ελλάδας,
ένα τον Δεκέμβριο του 2000 και ένα
παρόμοιο τον Απρίλιο του 2001, που το
νίζουν σαφώς ότι «δεν τηρήθηκαν οι πε

ριβαλλοντικοί όροι της εγκριθείσας Με
λέτης», άρα δεν μπορεί να πάρει άδεια
λειτουργίας. Έ ρ χετα ι όμως η ίδια
ακριβώς υπηρεσία δύο μήνες αργότερα
τον Ιούνιο του 2001, να πει σε άλλο έγ
γραφό της ενενδοιάστως και θρασύτατα ότι πλέον «τηρούνται οι περιβαλλο
ντικοί όροι», ως διά μαγείας πραγματοποιηθέντες!!! και να πάρει άδεια λει
τουργίας. Το μακρύ χέρι της πολιτικής
ή της οικονομικής εξουσίας έδρασε
αστραπιαίος.
6. Και ενώ το ΜΥΗΕ λειτούργησε πα
ρανόμως από το Νοέμβριο του 2000 και
ενώ η υπουργική απόφαση ήταν σαφής,
ο επιχειρηματίας του έργου πληρωνό
ταν ακόμη και στο διάστημα της δοκι
μαστικής λειτουργίας του, παρανόμως
βέβαια, από τη ΔΕΗ για το ρεύμα, και
θα πληρώνεται παχυλά και ισοβίως κι
εμείς οι περίοικοι θα καμαρώνουμε.
7. Μόλις προ μηνός και πάλιν η Διεύ
θυνση ΠΕ.ΧΩ. Δυτ. Ελλάδας ξεπερνώντας κάθε όριο θρασύτητας, ανανέωσε
για 5 ακόμη χρόνια!!! την Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ό ρω ν πα
ρά το γεγονός ότι αυτοί (οι όροι) δεν
εφαρμόζονται ούτε στο 20% !!! Με απλά

λόγια το περιβαλλοντικό έγκλημα έγινε
διαρκές και χωρίς θρεαπεία πλέον.
Ο φάκελος είναι μέγας και... ευώδης.
Τον έχουμε ετοιμάσει και θα τον παρα
δώσουμε στον όποιο ενδιαφερόμενο,
παρ’ ότι δεχτήκαμε απειλές. Μέσα σ’ αυ
τόν τον φάκελο μπορεί κανείς να διακρί
νει σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια τους
αρμόδιους κρατικούς παράγοντες να
παρανομούν και να χαρίζονται, ξεκινώ
ντας από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας
Ηλείας, του Δασαρχείου Πύργου, της
Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, και φτάνο
ντας στις υπηρεσίες των αρμόδιων
Υπουργείων Ανάπτυξης, Γεωργίας,
ΠΕΧΩΔΕ και την αιδήμονα σιωπή (σιω
πηλή συνενοχή θα την λέγαμε εμείς) των
επικεφαλής υπουργών τους και των βου
λευτών του Νομού Ηλείας.
Τελειώνοντας, θέλω να παρακαλέσω
εκ μέρους των συμπολιτών μου: Φίλοι
πολίτες ομοιοπαθείς στον Αλφειό, στον
Γοργοπόταμο, στο Συρράκο, στον Ερύ
μανθο και όπου αλλού, γρηγορείτε, κι
νηθείτε έγκαιρα και δυναμικά για να
μη βρεθείτε πριν είναι αργά και σεις
στη θέση που βρισκόμαστε εμείς που
τώρα «καθήμεθα και κλαίομεν επί τον
ποταμόν της Δίβρης» για να παραφρά
σω τον γνωστό ψαλμό του Δαβίδ: «επί

τον ποταμόν Βαβνλώνος εκεί εκαθησαμεν και εκλαύσαμεν». Εάν ολιγωρήσε
τε, οι θεότητες και οι νύμφες της αρχαί
ας Ελλάδας που υιοθέτησαν τα μυθικά
ποτάμια μας αλλά και τα παιδιά μας,
που -καθώς λέγεται- μας τα κληρονό
μησαν από το μέλλον, δεν θα μας το
συγχωρήσουν ποτέ.
<1^
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Η «επόμενη μέρα» 8α διαρκέσει δεκαετίες...
της Όλγας I. Φωτακοπούλου

Οι Ολυμπιακοί Α γώ νες του 2 0 0 4 θα είναι ολίγων εβδομάδω ν υπόθεση.
Οι μετα-ολυμπ ιακές χρήσ εις των έργω ν που κατασκευάζονται όμως
έχουν προοπτική δεκαετιώ ν. Και άρα θα έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα
ζωής των πολιτών.
Υπάρχει μια εικόνα και ένα ς προσανατολισμός σχετικά με τους αγώ νες.
Η εικόνα που δίνεται προς τα έξω ... γενικά και αόριστα έ χ ε ι τα βασικά
χαρακτηριστικά των χρόνων «που πιέζουν» (πάντα) και των έργω ν που
γίνονται «γρήγορα (μεν) με όραμα (δ ε)» . Ο προσανατολισμός είναι
-φ υ σ ικ ά - «εθνική υπ όθεση». Για την ακρίβεια οι αγώ νες προβάλλονται
ως «η εθνική υπόθεση».

ε αυτή την ασαφή εικόνα της
εξέλιξης της κατασκευής των
ολυμπιακών έργων, ένα μικρό
φόρουμ άνοιξε πριν 15 μέρες
το μεγαλύτερο -από άποψη
ενδιαφέροντος- κεφάλαιο διάλογου
για τις πιθανές μετα-ολυμπιακες χρή
σεις των έργων που γίνονται για το
2004.
Στο θολό τοπίο των μετα-ολυμπιακών
χρήσεων υπάρχουν μόνο δύο βεβαιότη
τες. Η πρώτη είναι η πρόσφατη υπο
γραφή δανείου ύψους 1,5 δισ. ευρώ
-μισό τρίο. δρχ. περίπου- από την Ευ
ρωπαϊκή Τράπεζα (με ένα έμμεσο αλ
λά σαφές συμπέρασμα που μπορεί να
εξαχθεί από το γεγονός ότι το Μόντρε
αλ μόλις φέτος ξεχρέωσε τους Ολυ
μπιακούς Αγώνες).
Και η δεύτερη, ότι με εξαίρεση τις μετα-ολυμπιακές χρήσεις του Ολυμπια
κού Χωριού που είναι προδιαγεγραμ
μένες, για όλα τα άλλα έργα (τα υπό
λοιπα πάλαι ποτέ «ορφανά») δεν γνω
ρίζουμε καν σε τι θα μεταλλαχθούν ή
θα χρησιμοποιηθούν μετά τους αγώνες.
Το φόρουμ που προαναφέραμε πραγ
ματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Γκαίτε,
με τη συμμετοχή δύο γερμανών καθη
γητών, των U. Zech και Α. Hartung (ο
πρώτος πολεοδόμος και ο δεύτερος
υπεύθυνος του Ολυμπιακού Πάρκου
στο Μόναχο).

Μ
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Στο Μόναχο ήδη από το 1969, δυόμισι
χρόνια πριν τους αγώνες του 1972, σχέ
διαζαν -σκεπτόμενοι «σε κάθε βήμα
την πόλη του Μ ονάχου»- ποιες θα εί
ναι οι μετα-ολυμπιακές χρήσεις αυτών
των έργων που κατασκεύαζαν για τους
Ολυμπιακούς.
Θίχθηκαν πολλά ζητήματα και έμει
ναν πολλά ερωτηματικά από αυτό το
φόρουμ το οποίο επικεντρώθηκε στην
μετα-ολυμπιακή χρήση του Ολυμπια
κού Χωριού και μόνο. Μπορούμε πολύ
εύκολα να υποθέσουμε τον λόγο. Το
Ολυμπιακό Χωριό γνωρίζουμε εκ των
προτέρων ότι μετά τους αγώνες θ’ απο
δοθεί σε δικαιούχους του Οργανισμού
Εργατικής Κατοικίας, που είναι και βα
σικός χρηματοδότης-μέτοχος για την
κατασκευή του έργου. Πέραν αυτού για
τα υπόλοιπα έργα ουδέν ακούσαμε...
Οι Γερμανοί -π έρ α από τα συγχαρη
τήρια για το Ολυμπιακό Χ ω ριό- μας
προειδοποίησαν ότι θα πρέπει να σκεφθούμε «έγκαιρα τη χρήση των έργων
μετά τους αγώνες». Αλλά και για το
Ολυμπιακό Χωριό μάς είπαν ότι αν δεν
ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις-μετατροπές που θα χρειασθούν για τις μεταολυμπιακές χρήσεις, «σχετικά με το
πράσινο, τότε θα έχετε πολλά προβλή
ματα».
Από τις τοποθετήσεις τους κατέρρευσε και ο μύθος των χρόνων που πιέ

ζουν: «και εμάς μας πίεζαν τότε και πά
ντα πιέζουν» είπαν. Προβληματισμό
προκάλεσε η αναφορά στην ασφάλεια
των Ολυμπιακών της Αθήνας η οποία
τους «τρόμαξε, είναι τεράστιο το εγχεί
ρημα».
Πριν τους Ολυμπιακούς του 1972 οι
Γερμανοί επέλεξαν μια έκταση στην
πιο υποβαθμισμένη και φτωχή περιοχή
του Μονάχου, «δίπλα σε μια τεράστια
χωματερή στην οποία υπήρχαν 10 εκα
τομμύρια κ.μ. από τα μπάζα του πολέ
μου και άλλα 7 εκατομμύρια κ.μ. “συ
νηθισμένα” σκουπίδια», και την ανα
βάθμισαν ώστε τριάντα χρόνια μετά να
συγκεντρώνει τεράστιο τουριστικό εν
διαφέρον.
Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι δια
φορετικά. Η κοινωνική συναίνεση που
είχαν εξασφαλίσει οι Γερμανοί σε ση
μείο ενθουσιασμού, ήταν αποτέλεσμα
αυτού του σχεδιασμού. Στην Ελλάδα, ο
τρόπος και σε πολλές περιπτώσεις η
προχειρότητα στον σχεδιασμό και η έλ
λειψη σεβασμού προς το περιβάλλον
δεν έχουν κάνει τα έργα -ακόμα του
λάχιστον- ιδιαίτερα δημοφιλή, ειδικά
στις περιοχές που κατασκευάζονται.
Γι’ αυτό δεν φταίει το «bad council»,
δηλαδή το «κακό συμβούλιο», όπως
μάθαμε ότι είναι γνωστό το Συμβούλιο
της Επικράτειας στο εξωτερικό - προ
φανώς επειδή (έστω και μετ’ εμπο
δίων) επιβάλλει μεγαλύτερο σεβασμό
προς το περιβάλλον στους κατασκευα
στές των έργων...
Ούτε βεβαίως φταίνε οι αντιδράσεις
«των πρώην Αριστερών ή όσων ζουν με
τα λεφτά του πατέρα τους», όπως πι
στεύει και ανέφερε στο φόρουμ ο κα
θηγητής Zech...
Η «επόμενη μέρα» είναι το ζητούμενο
για κάθε αγώνα. Και είναι πολύ μεγά
λη αυτή η «μέρα». Στο κεφάλαιο που
άνοιξε σε σχέση με την μετά την Ολυ
μπιάδα εποχή, έχουν σίγουρα πολλά να
γίνουν. Μόνο που ακόμα δεν έχουν
σχεδιασθεί...
<$!^

Όχι στη «Νατοποίηση» της ελληνοτουρκικής φιλίας
του Αλέξανδρου Καζαμία

Η νέα διπλωματία που εγκαινίασε η κυβέρνηση Σημίτη πριν τρία χρόνια στο Ελσίνκι,
αγγίζει πλέον σήμερα τα όρια της προοπτικής της. Το άνοιγμα της ευρωπαϊκής
οδού ως μέσου επίλυσης των διαφορών με την Τουρκία σκορπά τώρα ώς τον
Ατλαντικό όλες τις ευλογίες και δυστυχίες που έκλεινε το κουτί της Πανδώρας των
ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά το 1974. Συγκυριακοί παράγοντες, όπως η
μετεκλογική αστάθεια στην Τουρκία ή η ασθένεια του Ντενκτάς, δεν εξηγούν γιατί
λοξοδρομεί η συνεννόηση γύρω απ’ το Σχέδιο Ανάν. Όλη η διαδικασία του Ελσίνκι
ανέκαθεν περιέκλειε μια διάσταση που υπέθαλπε διαρκώς την προοπτική της:
είναι η υποταγή της στην κηδεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών, που πάντα
αντιμετώπιζαν καχύποπτα τον ευρωπαϊσμό της. Τώρα, μετά το βέτο που άσκησε η
Τουρκία για τον Ευρωστρατό στη Σύνοδο της Πράγας, η ελληνική κυβέρνηση
δείχνει να βρίσκεται απευθείας αντιμέτωπη με τους αμερικανούς πάτρονες της
ίδιας της πολιτικής της.

ο στοίχημα που έβαλε η κυβέρνη
ση Σημίτη το Δεκέμβριο του 1999
στη Σύνοδο του Ελσίνκι, στηρίχθηκε εξ αρχής σε μια αβέβαιη,
αλλά όχι αβάσιμη υπόθεση: πως
η Τουρκία θα επέλεγε μακροπρόθεσμα
το δρόμο της Ευρώπης, αν όχι εις βά
ρος, τουλάχιστο παράλληλα με τον ση
μερινό «ατλαντισμό» της. Απώτερος
στόχος της μακρόπνοης αυτής στρατη
γικής ήταν η εξασθένιση του τουρκικού
εθνικισμού, με στόχο την ευνοϊκότερη
διευθέτηση των προβλημάτων της Κύ
πρου και του Αιγαίου μέσα από μια ρι
ζική μεταβολή του πλαισίου που τα όρι
ζε. Α π’ την αρχή ήταν παράλληλα σα
φές ότι η στρατηγική αυτή θα απαιτού
σε κάποτε απ’ την Ελλάδα να στηρίξει
την έναρξη διαπραγματεύσεων έντα
ξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. ως κίνητρο
για μια διευθέτηση του Κυπριακού,
όπως ακριβώς αναμένεται να συμβεί
στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης στις 13
Δεκεμβρίου.
Παρά τις συνεχείς καταγγελίες των
εθνικιστών της ενδοκυβερνητικής και
αξιωματικής αντιπολίτευσης, η αδυνα
μία της στρατηγικής αυτής δεν πήγαζε
από τη δήθεν «υποχωρητικότητά» της
απέναντι στην Τουρκία. Αντιθέτως, το
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κεντρικό της πρόβλημα ανέκαθεν
εστιαζόταν αλλού: η γενική προοπτική
που άνοιγε για ριζική εξάρθρωση του
τουρκικού εθνικισμού δεν όριζε ποτέ
καθαρά τη νέα ταυτότητα που έμελλε
να τον αντικαταστήσει. Έ τσι, ενώ η
στρατηγική αυτή στηριζόταν στη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ως μια διευθέ
τηση ενδονατοϊκή στο πλαίσιο της νέας
τάξης που εδραίωσε ο πόλεμος του
Κοσσυφοπεδίου, ο κινητήριος μοχλός
της παρέμενε ωστόσο μια ευρωπαϊκή
προοπτική, στη βάση των αρχών του
εκδημοκρατισμού και του διεθνούς δι
καίου. Βεβαίως οι προεκτάσεις της
αντίφασης αυτής δεν περιορίζονταν
στο πεδίο της μεθόδου. Η εξάρτηση
της νέας διπλωματίας από τις ΗΠΑ
έτεινε πάντοτε να ευνοεί την τουρκική
πλευρά, ενθαρρύνοντας συνάμα τον
εθνικισμό της, ενώ το κίνητρο της ευ
ρωπαϊκής προοπτικής έτεινε πάντα να
ευνοεί την ελληνική πλευρά, τροφοδο
τώντας κι εδώ τον παραδοσιακό εθνι
κισμό μας.
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ
Μ πορεί κάποιες δημοσκοπήσεις στην
Ελλάδα να παρουσιάζουν ποσοστά
εναντίωσης στο Σχέδιο Ανάν της τάξης

του 53%, όμως είναι ιδιαίτερα παρήγορο το γεγονός ότι τον κύριο λόγο για
την τύχη του προ βλέπεται να τον έχουν
οι ίδιοι οι Κύπριοι. Καλώς ή κακώς, το
σχέδιο αυτό έχει γίνει ήδη αποδεκτό ως
βάση διαπραγμάτευσης απ’ την ελληνο
κυπριακή πλευρά και, όπως πολύ σω
στά όφειλε να πράξει κάθε ελληνική
κυβέρνηση, η Αθήνα έσπευσε αμέσως
να στηρίξει την ομόφωνη απόφαση του
Εθνικού Συμβουλίου της Κύπρου. Ταυ
τόχρονα το γεγονός ότι η κυπριακή ηγε
σία διαθέτει σήμερα ένα σχέδιο επίλυ
σης που η ίδια θεωρεί ικανοποιητικό,
πιστοποιεί ότι η διαδικασία του Ελσίνκι
δεν «πούλησε την Κύπρο», όπως με
απαράδεκτη δημαγωγία είχε δηλώσει
στην ελληνική βουλή ο αρχηγός της όλο
και πιο εθνικιστικής Δεξιάς. Έστω με
τις δυσλειτουργίες του και τη μισή του
λύση, το Σχέδιο Ανάν ανοίγει τέλος πά
ντων μια επιλογή που ώς τώρα η Κύ
προς δεν αφέθηκε ποτέ να έχει, κι είναι
ενδεικτικό πως και το ΔΗΣΥ και το
ΑΚΕΛ δεν αμφιταλαντεύτηκαν πολύ
προτού αποφασίσουν να την κάνουν.
Βεβαίως, μες στη μανία τους να πελε
κούν το δέντρο του Σχεδίου Ανάν, η
κριτική των ελλήνων εθνικιστών αδυνα
τεί ακόμα να δει το δάσος που το περι
βάλλει, δηλαδή τη μυστηριώδη ολιγω
ρία με την οποία η τουρκική πλευρά ώς
τώρα το αντιμετωπίζει. Ουσιαστικά οι
αντιρρήσεις και συστάσεις που ώς τώ
ρα διατύπωσαν σε «εθνικές εκστρατεί
ες» οι έλληνες πολέμιοι του σχεδίου,
ήδη υιοθετούνται μία-μία από την τουρ
κική πλευρά! Έτσι, ενώ αυτοίτο καταγγέλουν ως «σχέδιο διχοτόμησης», ήταν
ο ίδιος ο Ντενκτάς που ζήτησε χρόνο μι
λώντας για τις «παγίδες» του. Κι ενώ
ακούστηκαν μύριες προειδοποιήσεις
κατά της προσυπογραφής του σχέδιου
πριν την Κοπεγχάγη, διότι έτσι (υποτί
θεται) θα κινδύνευε να μείνει η Κύπρος
έξω απ’ την Ε.Ε. αν αργότερα η λύση
ναυαγούσε, ήταν εντέλει οι Ερντογάν
και Μπαϊκάλ αυτοί που απαίτησαν το
Σχέδιο Ανάν «να μην ενταχθεί στην
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ατζέντα της 12ης Δεκεμβρίου». Ό μως
κανείς τους δεν απόρησε γιατί ο Ερντογάν να επιθυμεί το ίδιο που ζητούν κι
αυτοί - αντίθετα μάλιστα, ο ελληνικός
τύπος τον κατηγόρησε τότε για θρασύτητα και ύφος απειλητικό!
Εσφαλμένα, η πρώτη εξήγηση που δί
νεται για την ολιγωρία της τουρκικής
πλευράς είναι πως αποσκοπεί στο ν ’
ανατρέψει το quid pro quo του Σημίτη:
δηλαδή αντί ν ’ αποδεχτεί πρώτα το Σχέ
διο Ανάν αναμένοντας κατόπιν ημερο
μηνία έναρξης των ενταξιακών δια
πραγματεύσεων με την Ε.Ε., η στάση
Ντενκτάς-Ερντογάν θεωρείται πως
αποβλέπει στο να λάβει πρώτα την ημε
ρομηνία στην Κοπεγχάγη για να πει με
τά το ναι στο Σχέδιο Ανάν. Ό μω ς αυτό
που δε λαμβάνει υπόψιν της η εξήγηση
αυτή είναι πως ο Σημίτης κάλλιστα θα
μπορούσε ν ’ αναστρέψει ξανά το quid
pro quo του Ερντογάν στην Κοπεγχάγη,
περνώντας εκεί ψήφισμα που να θέτει
στην Τουρκία τον όρο να προσυπογρά
ψει πρώτα το Σχέδιο Ανάν προκειμένου
να της δοθεί η ημερομηνία που ζητά
κ.ο.κ. Κι επειδή το αντιλαμβάνεται αυτό
η τουρκική πλευρά, θα ήταν άτοπο να
εξηγείται η ολιγωρία της απέναντι στο
σχέδιο ως μέσο πίεσης για την εξασφά
λιση της πολυπόθητης ημερομηνίας.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ;
Το κλειδί για μια ορθή ερμηνεία της
διστακτικότητας που δείχνει η Τουρκία
απέναντι στο Σχέδιο Ανάν, είναι η συ
μπεριφορά της στο θέμα του Ευρωστρατού κατά τη Σύνοδο Κορυφής του
ΝΑΤΟ που έγινε στις 21-22 Νοεμβρίου
στην Πράγα. Εκεί ο πρόεδρος Αχμέτ
Σεζέρ άσκησε βέτο σε μία πρόταση που
αφαιρούσε απ’ την Τουρκία -ω ς μέλος
του ΝΑΤΟ- τη δυνατότητα να συναπο
φασίζει για τη λειτουργία του υπό σύ
σταση Ευρωστρατού των 60.000 ανδρών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κι ο
έλληνας πρωθυπουργός και οι δύο
υπουργοί που τον συνόδευαν βρέθηκαν
μπροστά σε έκπληξη. Αυτό φάνηκε άλ
λωστε απ’ τους τόνους της δήλωσης Ση
μίτη πως «η Τουρκία δεν μπορεί να τα
έχει όλα». Εκείνο που πιστοποιείται
επιπλέον από έγκυρα δημοσιεύματα εί
ναι πως το βέτο της Τουρκίας ενορχη
στρώθηκε παρασκηνιακά από τις Ηνω
μένες Πολιτείες μέσω της κυκλοφορίας
των περίφημων «non papers», ενώ εί
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ναι γνωστό πως και οι δύο χώρες μαζί
με τη Βρετανία έχουν ήδη υπογράψει
το λεγόμενο «κείμενο της Άγκυρας»
που επιδιώκει τη μετατροπή του Ευρω
στρατού σε κοινό όργανο της Ε.Ε. και
του ΝΑΤΟ.
Η αρχική εντύπωση πως ο πρόεδρος
Σεζέρ, ο κύριος εκπρόσωπος του κεμαλικού στρατιωτικού κατεστημένου,
ασκεί πολιτική αντίθετη προς τη φιλοευρωπάίκή γραμμή του πρόσφατου νι
κητή των εκλογών, Ταγίπ Ερντογάν,
δεν είναι ορθή. Παρά την αναμφίβολη
ύπαρξη ενός καθεστώτος διαρχίας στη
σημερινή Τουρκία, όλα δείχνουν ότι
Σεζέρ και Ερντογάν ακολουθούν προς
το παρόν μία κοινή γραμμή στην εξωτε
ρική πολιτική τους. Άλλωστε δεν είναι
τυχαίο ότι τέσσερις μέρες νωρίτερα,
στην Αθήνα, ο Ερντογάν δήλωνε πως
το θέμα του Ευρωστρατού «έχει φτάσει
σε σημείο που επιτρέπει την υπέρβασή
του», ενώ κι ο πρόεδρος Σεζέρ, αφού
άσκησε βέτο, δήλωνε κι αυτός από την
Πράγα πως «μια λύση μπορεί να επι
τευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα».
Την ταύτιση των δύο απόψεων αναγνώ
ρισε άλλωστε από την Π ράγα και ο
ίδιος ο Σημίτης: «Αυτή είναι η φόρμου
λα που ακούσαμε από τον Ερντογάν
στην Αθήνα», είπε. Αλλά ακόμα κι αν
έμεναν αμφιβολίες, το γεγονός ότι κα
τόπιν ο Ερντογάν έκανε πλέον λόγο
ανοιχτά περί «πακέτου συμφωνίας» το

οποίο να περικλείει «Ε.Ε., Κυπριακό,
και Ευρωστρατό», επιβεβαιώνει ότι το
βέτο του Σεζέρ ήταν μια στάση προσυμφωνημένη.
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΝΑΤ0Π0ΙΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ
Επιχειρώντας μια αποτίμηση αυτών
των εξελίξεων, το πρώτο πράγμα που
παρατηρεί κανείς είναι πως η Τουρκία
δίνει μια σαφή προτεραιότητα στο θέ
μα του Ευρωστρατού, εις βάρος της
ένταξής της στην Ε.Ε. και του Σχεδίου
Ανάν. Δεύτερον, είναι εξίσου βέβαιο
πως πίσω από τη νέα αυτή ιεράρχηση
των τουρκικών προτεραιοτήτων, κρύ
βεται συστηματικά η παρουσία των
Ηνωμένων Πολιτειών, που συντονί
ζουν και κατευθύνουν τις αποφάσεις
της Άγκυρας όπως φάνηκε απ’ τα «non
papers» της Πράγας. Από τα δύο παρα
πάνω συμπεράσματα συνάγεται τέλος
ότι τόσο η Τουρκία όσο και οι ΗΠΑ
κρίνουν πως έχουν πολύ μεγαλύτερο
συμφέρον από μια «νατοποίηση» του
Ευρωστρατού, παρά από μία συνεργα
σία με την Ελλάδα για την αίσια περάτωση της διαδικασίας του Ελσίνκι.
Ταυτόχρονα όμως και οι Η Π Α και η
Τουρκία αντιλαμβάνονται πλήρως ότι ο
στόχος της «νατοποίησης» του Ευρω
στρατού δεν θα μπορούσε να επιτευ
χθεί μέσα από μια απλή παράκαμψη
της Ελλάδας. Και οι δύο γνωρίζουν
άριστα πως η Ελλάδα μπορεί κι αυτή ν’

ασκήσει βέτο, όπως έπραξε πρόσφατα
η Τουρκία, αλλά προς την αντίθετη κα
τεύθυνση: της ακύρωσης της «νατοποί
ησης» του Ευρωστρατού. Συνεπώς, εί
ναι απαραίτητο γ ι’ αυτές να υιοθετή
σουν μια αντίστροφη τακτική α π ’ την
ελληνική, θέτοντας έτσι ως όρο τη συ
ναίνεση της Ελλάδας στη «νατοποίη
ση» του Ευρωστρατού, προκειμένου να
αποδεχτεί η τουρκική πλευρά το Σχεδί
ου Ανάν. Μ’ άλλα λόγια, οι Η Π Α και η
Τουρκία δεν αντιμετωπίζουν πλέον την
επίλυση του Κυπριακού ως στόχο, αλλά
ως μέσο για την ακύρωση μιας ανεξάρ
τητης Ευρωπαϊκής Άμυνας και για την
επίτευξη του σκοπού αυτού χρησιμο
ποιούν σαν δούρειο ίππο την Ελλάδα.
Η ειρωνία βεβαίως είναι ότι ο έλληνας πρωθυπουργός αρνείται ακόμα να
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παραδεχτεί πως οι ΗΠΑ χρησιμοποι
ούν την όλη διαδικασία του Ελσίνκι σα
δόλωμα για τη διάλυση της Ευρωπαϊ
κής Άμυνας. Γι’ αυτό μετά το βέτο της
Τουρκίας στην Πράγμα ο κ. Σημίτης
κατέφυγε στον πρόεδρο Μπους, «αποσπώντας» -κατά τα λεγόμενό του- «δέ
σμευση για παρότρυνση της Άγκυρας
να αποδεχτεί το Σχέδιο Ανάν και για
ρύθμιση του θέματος του Ευρωστρα
τού»! Τώρα γιατί οι ΗΠΑ ξαφνικά να
παροτρύνουν την Άγκυρα για ρύθμιση
του θέματος του Ευρωστρατού, αφού
μόλις από κοινού πραγματοποιήσαν το
αντίθετο, μόνο η απελπισμένη λογική
μιας αδιέξοδης πολιτικής μπορεί να κα
ταλάβει.
Εδώ που έφτασαν τα πράγματα, η μόνη
επιλογή που διαθέτει η Ελλάδα είναι να
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διπλό αφιέρωμα στα 80 χρόνια από τη Μικρασιατική
ταστροφή δεν είναι απλώς ένα εγχείρημα εθνικής
ήμης. Αφορά στην ίδια την αυτογνωσία μας και την
τανόηση των αιτίων που, ως συνέχεια του ’22, σφρα;ουν την σημερινή πραγματικότητα. Το '22 συνεχίζε
ι μετά το 1974 σε Κύπρο, Αιγαίο και Θράκη,
η Καταστροφή αποτέλεσε τη γενοκτονία ενός ιστο<ού λαού, στο σύγχρονο ελλαδικό κράτος συνεχίζε
ι η γενοκτονία της μνήμης μας, για να μπορούμε
ίΤΟΚΛΕΟΥΣ 37, 106 77 ΑΘΗΝΑ,

τη λ

:

38 26 319.

fax

:

συγκρουστεί με τις ΗΠΑ και την Τουρ
κία για να διασώσει το Ελσίνκι. Αυτό
σημαίνει ότι αντί να τριγυρίζει στις πρω
τεύουσες τις Ευρώπης γυρεύοντας μια
ημερομηνία για τον κ. Ερντογάν, η ελλη
νική κυβέρνηση πρέπει ν’ ανατρέψει
εδώ και τώρα την ανεξέλεγκτη δυναμική
που ξέσπασε στην Πράγα. Συνάμα πρέ
πει να καταγγείλει την τουρκική πλευρά
για την κωλυσιεργία της στο σχέδιο
Ανάν, απειλώντας πως με όσα κάνει, η
ίδια θέτει εαυτόν εκτός της Ε.Ε. Και να
περιμένει, έτοιμη ν ’ ασκήσει βέτο σε κά
θε πρωτοβουλία «νατοποίησης» του Ευ
ρωστρατού, έως ότου τελικά εγκριθείτο
Σχέδιο Ανάν από την τουρκική πλευρά
για να δοθεί τότε στην Τουρκία η πολυ
πόθητη ημερομηνία έναρξης των δια
πραγματεύσεων.
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απρόσκοπτα να ενσωματωθού
με στον νέο παγκοσμιοποιητικό
χυλό.
0 ελληνισμός περιορίζεται στα
ελλαδικό πλαίσια, για πρώτη φο
ρά στη μακραίωνη ιστορική του
διαδρομή ενώ η σύνθεση εδαφικότητας και οικουμενισμού
συνεχίζει να παραμένει ζητού
μενη. Γράφουν οι: Ν. Σαρρής, Γ.
Καραμπελιάς, Π. Κουνάδης, Β.
Φτωχόπουλος, Κ. Χατζηαντωνίου, Βλ. Αγτζίδης, Ν. Ψυρρούκης, Γ. Λεονταρίτης, Ν. Βικέτος, Δ. Λιβιεράτος, Φ. Μαλκίδης, Μ. Βεϊνόγλου, Μ. Εγγλέ
ζος, Δ. Κοσμόπουλος, Αρχ. Δοσ ίθεος, Μ. Στεφ ανίδης, Κ.
Μπλάθρας, Γρ. Σουλιώτης, Μ.
Ζωγράφου.
Την τραγική επικαιρότητα του ’22
υπογραμμίζουν οι εξελίξεις στο
Κυπριακό, όπου εφ α ρμόζετα ι
σχεδόν απρόσκοπτα η λογική της
Νέας Τάξης και της παγκοσμιο
ποίησης -ελάχιστοι όμως από τους
διαδηλωτές της Φλωρεντίας το
επισημαίνουν. Γράφουν για Κύ
προ,Φλωρεντία, Νέα Τάξη στο Ι
ράκ, τρομοκρατία και Αριστερά,
οι: Α,Μιχαηλίδης, θ. Τζιούμπας,
Γ. Ρακκάς, Α.Τερζής, 0. Κωτσόπουλος,Μ. Ευρυβιάδης, Κ. Καραϊσκος, Σ. Παύλου, Η. Γεωργαλής.
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Σε ρόλο παγκόσμιου χωροφύλακα
του Τάκη Διαμαντή

Πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν την τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
στην Πράγα «ιστορική». 0 χαρακτηρισμός αυτός όμως αποτελεί μάλλον μια
υπερβολική έκφραση επικοινωνιακού χαρακτήρα, που εξυπηρετεί
συγκεκριμένες στοχεύσεις, παρά αντιστοιχεί στην ουσία των τεκταινομένων.
Στην πράξη η σύνοδος αυτή δεν ήταν τίποτε άλλο από μια συνέχεια της πορείας
υλοποίησης συγκεκριμένων στόχων της Ουάσιγκτον και μόνον αυτής,
προσαρμοσμένων βεβαίως στις συνθήκες που διαμορφώνουν οι πιο σύγχρονες
εξελίξεις. Μιας πορείας που ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και θα
συνεχίζεται, προκαλώντας όλο και περισσότερες ανησυχίες και
προβληματισμούς σε μια μεγάλη μερίδα των ευρωπαίων εταίρων στη Συμμαχία.

ια την ιστορία θα έπρεπε να πού
με ότι είναι λάθος να αποδίδεται
στον σημερινό πρόεδρο των
ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους τζούνιορ, η
πατρότητα ορισμένων εκφράσε
ων, χαρακτηρισμών, ή στόχων που δια
τυπώνονται. Ο «άξονας του κακού», η
«απειλή του Σαντάμ Χουσεΐν για τον
πολιτισμένο κόσμο» και η «συστράτευση όλων των χωρών του κόσμου κατά
των εχθρών της ανθρωπότητας» ήταν
εκφράσεις και στόχοι που είχαν διατυ
πωθεί ήδη στα τέλη της δεκαετίας του
’80 από τον πατέρα Μπους και οι οποί
ες υλοποιήθηκαν τελικά με την περίφη
μη «καταιγίδα της ερήμου» κατά του
Ιράκ τον Ιανουάριο του 1991.
Το εγχείρημα εκείνο ήταν το μεγάλο
«τεστ» με το οποίο η Ουάσιγκτον δοκί
μασε -τελικά με επιτυχία- τη δική της
ικανότητα επιβολής ως κυρίαρχης πα
γκόσμιας δύναμης, τις αντοχές της διε
θνούς κοινότητας έναντι της επιβολής
αυτής, αλλά και τις αντοχές του Οργα
νισμού Ηνωμένων Εθνών ως συλλογι
κού οργάνου, καθώς και τα περιθώρια
ανοχής του διεθνούς δικαίου.
Οκτώ χρόνια αργότερα, το 1999, ο τό
τε δημοκρατικός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον ανέλαβε μια αντίστοιχη επιχείρη
ση στη Γιουγκοσλαβία, στην οποία

Γ
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όμως προτίμησε να δεσμεύσει κυρίως
το ΝΑΤΟ, μεταφέροντας έτσι το κέ
ντρο βάρους της ευθύνης για την αντι
μετώπιση διεθνών κρίσεων στην Ατλα
ντική Συμμαχία, η οποία για πρώτη φο
ρά ανέλαβε μια όχι και τόσο νόμιμη
επιθετική στρατιωτική δράση και μάλι
στα σε χώρα έξω από τα σύνορά της.
Και αυτή η ενέργεια ωστόσο υπήρξε
επιτυχής, οπότε το φθινόπωρο του ίδι
ου χρόνου, μέσα στο κλίμα ευφορίας
που καλλιεργήθηκε έντεχνα με αφορ
μή την ανατροπή του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, ο Κλίντον πέτυχε να «περά
σει» το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, το οποίο
συνίσταται πλέον στη νομιμοποίηση
επιθετικών ενεργειών του και εκτός
των ευρωπαϊκών ορίων, εφόσον απει
λείται η ασφάλεια και η σταθερότητα
του δυτικού κόσμου.
ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΡΟΜΟΥ
Το σκηνικό αυτό όμως άλλαξε δραμα
τικά, συντομότερα μάλιστα απ’ όσο
μπορούσε να περιμένει κανείς, με τις
τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα
Υόρκη και την Ουάσιγκτον τον περσι
νό Σεπτέμβριο - επιθέσεις που ήλθαν
σε μία πολύ βολική στιγμή για τον νέο
ακόμα πρόεδρο Τζορτζ Μπους, του
οποίου η δημοτικότητα βρισκόταν πολύ

χαμηλά εξαιτίας και του σκανδάλου με
την πτώχευση της Έ ν ρ ο ν που είχε ξε
σπάσει τότε.
Ο Μπους, εκφράζοντας τη δικαιολο
γημένη οργή αλλά και το φόβο που κα
τέλαβε την αμερικανική κοινή γνώμη
από τα χτυπήματα αυτά, έσπευσε να
θέσει στο στόχαστρό του όλους τους
υπαρκτούς, φανταστικούς ή δυνάμει
τρομοκράτες του κόσμου, και να κηρύ
ξει εναντίον τους πόλεμο, καλώντας σε
συστράτευση τη διεθνή κοινότητα, και
μάλιστα με την αλαζονική επιθετικότη
τα που τον διακρίνει, απειλώντας ότι
θα καταχωρίσει στους εχθρούς των
Η Π Α όποια χώ ρα αρνηθεί να συμμετάσχει στη «σταυροφορία» κατά της διε
θνούς τρομοκρατίας.
Μετά από αυτό, θέλοντας μια γρήγο
ρη αντίδραση, ξεκίνησε μια στρατιωτι
κή επίθεση εναντίον του Αφγανιστάν,
στο οποίο ξεπάστρεψε μεν το καθεστώς
των Ταλιμπάν, δεν πέτυχε ωστόσο τον
αρχικά διακηρυγμένο στόχο του που
ήταν η διάλυση της αλ-Κάιντα και η
σύλληψη ή εξόντωση του αρχηγού της,
του σαουδάραβα Κροίσου Οσάμα μπιν
Λάντεν, που θεωρείται οργανωτής της
επίθεσης του περσινού Σεπτέμβρη.
Δεν είναι τυχαίο ωστόσο ότι στο μετα
ξύ ο Μπους περιέλαβε στον περίφημο
«άξονα του κακού» όλους τους ηγέτες
χωρών που στο παρελθόν είχαν «δια
φορές» με τις ΗΠΑ, ανάμεσα στους
οποίους είναι βεβαίως ο Κάστρο της
Κούβας, ο Καντάφι της Λιβύης και άλ
λοι σε διάφορα σημεία του πλανήτη,
κυρίως όμως είναι ηγέτες χωρών της
Ασίας, όπως το Ιράκ, το Ιράν ή ακόμα η
Βόρεια Κορέα. Μ ιά διάσταση που αυ
τόματα φέρνει τον πόλεμο κατά της
διεθνούς τρομοκρατίας σε πλήρη ταύ
τιση με τα γεωστρατηγικά συμφέροντα
των ΗΠΑ, όπως αυτά έχουν διατυπω
θεί πολλές φορές στο παρελθόν, περι
λαμβάνοντας τις χώ ρες γύρω από τον

NATO
Περσικό Κόλπο, τη Ρωσία και τις χώ 
ρες γύρω από την Κ ασπία Θάλασσα
και ακόμα την Κεντρική Ασία, το Π ακι
στάν και την Ινδία, την Κορέα, μέχρι
και την Κίνα.
Τέτοιοι στόχοι όμως δεν επιτυγχάνο
νται πάντα με εκκλήσεις συστράτευσης
της διεθνούς κοινότητας. Αντίθετα
χρειάζονται ένα θεσμοθετημένο όργα
νο με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή
χωρών - και αυτό είναι το ΝΑΤΟ, το
οποίο η Ουάσιγκτον θέλει να διατηρεί
ως ένα ισχυρό μέσο ελέγχου, της Ευρώ
πης αρχικά και κατόπιν της προέκτα
σής της στην Ασία.
Έτσι λοιπόν ερχόμαστε στην «ιστορι
κή», όπως χαρακτηρίσθηκε από ορι
σμένους, σύνοδο κορυφής της Πράγας,
η οποία ήλθε να συμπληρώσει ουσια
στικά την μέχρι τώ ρα πορεία της Ουάσιγκτον ως μόνης υπερδύναμης μετά
τον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου.
Τι έγινε σ’ αυτήν;
Πρώτον, αποφασίστηκε η διεύρυνση
της Συμμαχίας, με επτά χώ ρες που προ
έρχονται όλες από τον χώρο του πρώην
Ανατολικού Μπλοκ, που σημαίνει ότι
το ΝΑΤΟ περνά πλέον μέσα στα όρια
της άλλοτε κραταιάς Σοβιετικής Έ ν ω 

Πράγα: Τα χέρια
απλώνει ο Γ.Γ. του
ΝΑΤΟ κ.
Ρόμπερτσον στη
γιορτή υποδοχής
των νέων εταίρων
του ΝΑΤΟ.

σης, πράγμα βεβαίως που προκαλεί αρ
κετή ανησυχία στη Μόσχα, παρά τις
διαβεβαιώσεις του ίδιου του Μπους
προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η διεύ
ρυνση αυτή θα είναι για το καλό και της
Ρωσίας.
Δεύτερον, αποφασίστηκε η υλοποίη
ση μιας παλιάς σκέψης για τη δημιουρ
γία μιας δύναμης ταχείας επέμβασης
του ΝΑΤΟ, ικανής να επεμβαίνει
οπουδήποτε χρειάζεται για την αντιμε
τώπιση ή την πρόληψη κρίσεων, πράγ
μα βεβαίως που τορπιλίζει τη δημιουρ
γία του περίφημου «Ευρωστρατού» και

ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΤΤΙΛΑ» ΓΙΑΤΟ ΙΡΑΚ
να σχέδιο «διείσδυσης» του τουρ
κικού στρατού στο Ιράκ σε περί
πτωση αμερικανικής επίθεσης στη
χώρα αυτή, έχει ετοιμασθεί από την
ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της
Τουρκίας και υπογραφεί ήδη από τον
Μπουλέντ Ετσεβίτ από τον περασμένο
Οκτώβριο, περίπου ένα μήνα πριν
αποχωρήσει από την πρωθυπουργία.
Αυτό αναφέρουν οι Τάιμς της Νέας
Υόρκης, που διευκρινίζουν ότι το σχέ
διο αυτό προβλέπει την είσοδο τουρκι
κών δυνάμεων σε βάθος 100 χιλιομέ
τρων στο έδαφος του Ιράκ, με στόχο
όπως αναφέρεται να εμποδιστεί κύμα
προσφυγών ανάλογο με κείνο που είχε
παρατηρηθεί στον Πόλεμο του Κόλ
που το 1991, στην ουσία όμως, σύμφω
να με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαι
ωμάτων, για να εξουδετερωθεί εν τη

Ε

γενέσει της ενδεχόμενη προσπάθεια
δημιουργίας κουρδικού κράτους αν
ανατραπεί ο Σαντάμ Χουσείν.
Το σχέδιο προβλέπει ότι οι τουρκι
κές δυνάμεις που θα διεισδύσουν στο
Ιράκ θα είναι επιφορτισμένες με τη
διατήρηση της ασφάλειας στην περιο
χή· για τον λόγο αυτό θα δημιουργή
σουν 18 καταυλισμούς προσφύγων,
από τους οποίους οι 12, συνολικής δυ
ναμικότητας 275.000 ατόμων, θα βρί
σκονται στο ιρακινό έδαφος και οι
υπόλοιποι στο τουρκικό.
Ενδεικτικό των τουρκικών προθέσε
ων όμως είναι το γεγονός ότι για το
σχέδιο αυτό δεν έχει υπάρξει καμία
επίσημη ενημέρωση της αρμόδιας επι
τροπής για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ,
στην οποία η τουρκική πλευρά αρνείται να δώσει λεπτομέρειες.

άρατις προσπάθειες για μια ανεξάρτη
τη κοινή πολιτική Εξωτερικών και Άμυ
νας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τρίτον, ορίσθηκαν νέα όρια δράσης
της Συμμαχίας, τα «σύνορα» της οποίας
ξεφεύγουν πλέον από τα ευρωπαϊκά
όρια και μετατίθενται στην Ασία, που
σημαίνει ότι μια επέμβαση στο Ιράκ γί
νεται θεωρητικά ευκολότερη.
Έ τσ ι το ΝΑΤΟ μεταβάλλεται σε πα
γκόσμιο όργανο καταστολής, στο οποίο
όλες οι χώρες που είναι εκτός επιδιώ
κουν να ενταχθούν, μια επιδίωξη που
ενισχύουν βεβαίως οι ΗΠΑ που θέλουν
να αυξήσουν τις χώρες μέλη που θα τε
λούν υπό τον άμεσο έλεγχο τους.
Οι αποφάσεις αυτές βεβαίως δεν έκα
ναν ευτυχείς τους Ευρωπαίους και ιδι
αίτερα τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι
οποίες, πέρα από τα ειδικά συμφέροντά τους που δεν επιτρέπουν την άμεση
ανάμιξή τους σε ενδεχόμενη επίθεση
στο Ιράκ, έχουν και άλλους λόγους να
μη «σεγοντάρουν» την Ουάσιγκτον, κα
θώς επιδιώκουν να παίξουν τον δικό
τους ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Το ίδιο συμβαίνει εξάλλου και με τη
Ρωσία, η οποία επιμένει στην αξίωσή
της για ριζική αλλαγή του στρατιωτικού
προγράμματος του ΝΑΤΟ, ώστε να κα
ταστεί δυνατή μια στενότερη συνεργα
σία της με τη Συμμαχία, μια αξίωση που
προσπάθησε να διασκεδάσει ο πρόε
δρος Μπους, ωστόσο παραμένει ως ένα
σημαντικό εμπόδιο, δείγμα και των
σκέψεων που υπάρχουν στη Δύση ένα
ντι της παλιάς μητρόπολης του κομμου
νισμού.
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ΤΟΥΡΚΙΑ

Από την République στη Δημοκρατία;
του Ευάγγελου Αρεταίου

Η Τουρκία ζει σε νέους ρυθμούς μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, καθώς ο
νέος πόλος εξουσίας που αναδείχθηκε στην Άγκυρα προσπαθεί να επιβάλει
μια νέα πολιτική φιλοσοφία στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική.

Ταγίπ Ερντογάν, ο Αμπντουλλάχ Γκιουλ και το Κόμμα της
Δικαιοσύνης και της Ανάπτυ
ξης (ΑΚΡ) αναδεικνύονται σε
ένα ισχυρό πόλο που προσπα
θεί να «μονοπωλήσει» την εξουσία,
που μέχρι σήμερα ήταν προνόμιο των
συντηρητικών κύκλων του κρατικού κεμαλικού κατεστημένου, και η Άγκυρα
ζει έναν αγώνα για την εξουσία, ανά
μεσα στην Τουρκία της «περιφέρειας»
και το κεμαλικό κέντρο.
«Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου έφε
ραν στην Άγκυρα την “άλλη Τουρκία”
που αντλεί την ταυτότητα και την ισχύ
της από την οθωμανική-ισλαμική πα
ράδοση, που μέχρι σήμερα ήταν ουσια
στικά αποκλεισμένη από την εξουσία»,
λένε πολιτικοί παρατηρητές, που συ
γκρίνουν την άνοδο του ΑΚΡ με την
άνοδο του Τουργκούτ Οζάλ πριν από
είκοσι περίπου χρόνια.
Πρώτη «αιχμή του δόρατος» των συ
ντηρητικών είναι η Κύπρος και οι κινή
σεις της νέας εξουσίας έχουν δημιουρ
γήσει ένα νέο κλίμα στην Άγκυρα.

Ο

Οι πολιτικές των γερακιών δεν θα μας
οδηγήσουν πουθενά, είπε ο Ταγίπ
Ερντογάν, αναφερόμενος στο Κυπρια
κό, κατά τη διάρκεια της περιοδείας
του στην Ευρώπη και τόνισε ότι η πε
ρίοδος των γερακιών τελείωσε.
Η περίοδος των γερακιών ίσως να
μην έχει ακόμα τελειώσει οριστικά, αλ
λά σίγουρα οι ιέρακες έχουν βρεθεί σε
άσχημη θέση, σχολιάζουν στην Άγκυρα
και σημειώνουν ότι, όσον αφορά στο
Κυπριακό, οι δημόσιες κινήσεις των
σκληρών δεν προκάλεσαν την συναι
σθηματική φόρτιση που θα επιθυμού
σαν.
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Η περιοδεία του Ερντογάν στην Ευ
ρώπη, εκτός από την πρακτική της ση
μασία -τον καθησυχασμό των ανησυ
χιών των Ευρωπαίων και την προώθη
ση μιας θετικής για τη χώρα απόφασης
στην Κοπεγχάγη- είχε και έναν τερά
στιο συμβολικό χαρακτήρα, ήταν ένα
σαφές μήνυμα με αποδέκτη τους συνε
χιστές μιας διαστρεβλωμένης κεμαλικής παράδοσης, επισημαίνουν πολιτι
κοί παρατηρητές.
Ό σ ο υπάρχει η ελπίδα ότι ο νέος πό
λος εξουσίας στην Άγκυρα, το Κόμμα
της Δικαιοσύνης και της Ανάπτυξης, θα
μπορέσει να εξασφαλίσει μια ημερο
μηνία για την έναρξη των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων στην Κοπεγχάγη,
οι ιέρακες φαίνονται καταδικασμένοι
στην απομόνωση.
Ιδιαίτερη σημασία για τις ισορροπίες
που διαμορφώνονται στην Άγκυρα θα
έχει η επόμενη συνεδρίαση του Συμ
βουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στις 29
Νοεμβρίου, όπου θα βρεθούν για πρώ 
τη φορά επίσημα στο ίδιο τραπέζι οι
στρατιωτικοί και τα μέλη της νέας κυ
βέρνησης.
Το αποτέλεσμα της συνεδρίασης θα
δείξει αν η νέα πολιτική που προσπα
θεί να εφαρμόσει ο Ταγίπ Ερντογάν εί
ναι αποδεκτή από τον στρατό και αν
ναι, οι συντηρητικοί εθνικιστές θα
έχουν δεχθεί ένα τεράστιο πλήγμα.
Οι μέχρι σήμερα ενδείξεις δεν επι
τρέπουν την εξ ορισμού συμπερίληψη
του στρατού στο αντι-ευρωπαϊκό
μπλοκ.
«Ο στρατός δεν έχει εκφράσει καμία
απολύτως ενόχληση στο θέμα της
Ε.Ε.», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν αναφε
ρόμενος στην πρόσφατη συνάντησή

Ο νέος πρωθυπουργός της Τουρκίας
Αμπντουλλάχ Γκιουλ.

του με τον αρχηγό του γενικού επιτε
λείου στρατηγό Χιλμί Οζκιόκ και τόνι
σε ότι το τουρκικό επιτελείο «ανησυ
χεί» για τη δράση ορισμένων στρατιω
τικών κύκλων που φαίνονται να κινού
νται για να υπονομεύσουν τις προσπά
θειες της Τουρκίας να εξασφαλίσει μια
ημερομηνία έναρξης των διαπραγμα
τεύσεων με την Ε.Ε.
Οι δηλώσεις αυτές, προερχόμενες
από τον ηγέτη του Κόμματος της Δικαι
οσύνης και της Ανάπτυξης, έχουν τερά
στια σημασία, επισημαίνουν αναλυτές
και υπενθυμίζουν ότι και ο πρώην Πρό
εδρος της Τουρκίας και επικεφαλής
του πραξικοπήματος του 1980, στρατη
γός Κενάν Εβρέν, απέκρουσε δημόσια
τους επικριτές των προτάσεων Ανάν
για την Κύπρο, λέγοντας σαφώς ότι το
1974 οι τουρκικές δυνάμεις στην Κύ
προ κατέλαβαν περισσότερα εδάφη
απ’ ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί, ώστε
να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα σε
διαπραγματεύσεις.
Αν ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Αμπντουλάχ
Γκιουλ και το κόμμα τους καταφέρουν
να αποσπάσουν μια θετική για την
Τουρκία απόφαση στην Κοπεγχάγη, οι
ιέρακες θα δεχθούν ένα ακόμα τερά
στιο πλήγμα και η ρητορική τους θα
απογυμνωθεί τελείως από τη βαρύτητά

της, λένε πολιτικοί παρατηρητές.
Η θέση που ανέπτυξε ο Τ αγίπ Ερντογάν την προηγούμενη εβδομάδα ότι η
Τουρκία θα ικανοποιηθεί και με μια
ημερομηνία για την ημερομηνία, δεν
αφήνει πολλά περιθώ ρια στους σκλη
ροπυρηνικούς εθνικιστές, εκτιμούν οι
ίδιες πηγές.
Εν τω μεταξύ, όσοι θεωρούν ότι κάτω
από την κορυφή κρύβεται ένα πολύ
πλοκο και γεμάτο εκπλήξεις παγόβου
νο αναρωτιούνται ποιοι είναι οι ιέρακες;
Ο Ραούφ Ντενκτάς, ο Μπουλέντ Ετζεβίτ, ο Σουκρού Σινά Γκιουρέλ, ο Μουμτάζ Σοϋσάλ, πρέσβεις της Τουρκίας σε
θέσεις κλειδιά, είναι η κορυφή του πα 
γόβουνου, σημειώνουν αναλυτές και
θεωρούν ότι το υπόλοιπο παγόβουνο
ίσως αποκαλυφθεί στην επόμενη πε
ρίοδο.
Μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου
και την παταγώδη αποτυχία του Κόμ
ματος της Δημοκρατικής Αριστερός
του Ετζεβίτ και του Κόμματος της Ε θνι
κιστικής Δράσης του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, οι αντι-ευρωπαϊκοί, εθνικιστι
κοί κύκλοι έχασαν τους κομματικούς
τους πόλους, χάνοντας έτσι τη δυνατό
τητα να επηρεάζουν άμεσα τις πολιτι
κές εξελίξεις, χωρίς προς το παρόν να
χάσουν τη δυνατότητα να αντιδρούν.
Η Τουρκία μεταβάλλεται και μαζί της
-αναγκαστικά- μεταβάλλονται και οι
οχυρώσεις των εθνικιστών, λένε χα ρα 
κτηριστικά στην Άγκυρα και τονίζουν
ότι μετά το Κυπριακό, οι εθνικιστέςαντι-ευρωπαϊστές οχυρώνονται στα
διακά πίσω από τις λεγόμενες απειλές
κατά του κοσμικού καθεστώτος και της
κληρονομιάς του Ατατούρκ.
Ορισμένοι εκτιμούν ότι αν τελικά
στην Κοπεγχάγη η Τουρκία δεν λάβει
αυτά που περιμένει, οι ενισχυμένοι από
μια άρνηση της Ευρώπης αντι-ευρωπαϊστές-εθνικιστές θα περάσουν στην
αντεπίθεση και ενδέχεται να συσπει
ρωθούν γύρω από τα σημερινά πολιτι
κά σχήματα που αντιτίθενται στο Κόμ
μα της Δικαιοσύνης και της Ανάπτυξης.
Η τεράστια νίκη του ΑΚΡ λειτούργη
σε ως καταλύτης στην τουρκική πολιτι
κή σκηνή και μια άρνηση της Ευρώπης
θα ρίξει τις μάσκες και θα αναγκάσει

Ο ηγέτης του Κόμματος της Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

όλους τους παράγοντες της πολιτικής
να αποσαφηνίσουν πια τη στάση τους·
και στη διαδικασία αυτή ίσως υπάρ
ξουν εκπλήξεις.
Οι συντηρητικοί κύκλοι που κρατού
σαν μέχρι σήμερα τα ινία της πολιτικής
-εξωτερικής και εσωτερικής- αντλού
σαν την ταυτότητά τους από την αυτάρχική παράδοση των Ιακωβίνων και η
ουσιαστική προσαρμογή της Τουρκίας
στο ευρωπαϊκό κεκτημένο σημαίνει το
τέλος αυτής της απαρχαιωμένης κεμαλικής παράδοσης, σημειώνουν ακαδη
μαϊκοί κύκλοι που τονίζουν ότι «η πα
ράδοση του κεμαλικού κράτους ήταν ο
αυταρχισμός που στηριζόταν στην
εξουσία κοσμικών ελίτ που σήμερα
ανησυχούν για τις κινήσεις του Κόμμα
τος της Ανάπτυξης και της Δικαιοσύ
νης».
Η πρόσφατη προγραμματική ομιλία
του νέου πρωθυπουργού Αμπντουλλάχ
Γκιουλ στην τουρκική Εθνοσυνέλευση,
έγινε θετικότατα δεκτή από τον τουρκι
κό Τύπο που έκανε λόγο για «Νέα
Τουρκική Δημοκρατία», αλλά ανησύ
χησε την ελίτ.
Το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης
προβλέπει ουσιαστικές αλλαγές για την
προσαρμογή της χώρας στο ευρωπαϊκό
κεκτημένο και όσοι αντιδρούν οχυρώ
θηκαν ήδη πίσω από «τις απειλές κατά

του κοσμικού χαρακτήρα του κρά
τους».
«Οι εξελίξεις τους επόμενους μήνες
θα δείξουν αν πράγματι ήρθε η ώρα να
περάσουμε από την τουρκική R é p u 
b lique στην τουρκική Δημοκρατία», ση
μειώνουν αναλυτές και τονίζουν ότι η
έκβαση της διελκυστίνδας που βρίσκε
ται σε εξέλιξη στην Άγκυρα «είναι ακό
μα αβέβαιη».
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Την περασμένη εβδομάδα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπου
δές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» του Πανεπιστημίου Αθηνών
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Έκφραση οργάνωσαν συνέ
δριο με θέμα «Διεθνής Ασφάλεια μετά τις 11 Σεπτεμβρίου: Σύγ
χρονες Απειλές και Περιφερειακές Προκλήσεις», στο οποίο μέ
λη της επιστημονικής ελίτ της Τουρκίας, του Καναδά, της Βρε
τανίας, της Ρωσίας, της FYROM και της Αιγύπτου, καθώς επί
σης εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ και άλλων διπλωματικών φορέων,
είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στα επίκαιρα
θέματα των διεθνών σχέσεων. Τη ρωσική πλευρά εκπροσωπού
σε η Ναντιέζντα Αρμπάτοβα, μέλος της παλιάς «δυναστείας»
των σοβιετικών διεθνολόγων και σήμερα διευθύντρια του Τμή

ΗΡωοία

ματος Ευρωπαϊκών Μελετών της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστη
μών και επικεφαλής ερευνήτρια του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Οι
κονομίας και Διεθνών Σχέσεων (ΙΜΕΜΟ) - του κεντρικού ερευ
νητικού ιδρύματος στον τομέα της διεθνολογίας - από το οποίο
με άλλους συναδέλφους της, όπως οι Γεβγκένι Πριμακόφ,
Αντρέι Ζούρκιν και Ανατόλι Γρομίκο, επηρεάζει άμεσα τη χάραξη
των κύριων στόχων και κατευθύνσεων της εξωτερικής πολιτι
κής της Ρωσίας. Στη διάρκεια του συνεδρίου, ο ρόλος της Ρω
σίας, η εξωτερική πολική και τα εσωτερικά προβλήματά της,
όπως και η στάση της στο σύγχρονο σύστημα διεθνών σχέσεων,
βρέθηκαν στο επίκεντρο των θερμών και μαραθώνιων συζητή
σεων. Έτσι μια συζήτηση μαζί της αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

miηΝέα ΤάξηΠραγμάτων

Συνέντευξη της Ναντιέζντα Αρμπάτοβα στον Βσέβολοντ Σαμοχβάλοφ
* Κυρία Αρμπάτοβα, στην διάρκεια

τον συνεδρίου είχατε την ευκαιρία να
επικοινωνήσετε με τους συνάδελφους
σας. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας για
το ίδιο το συνέδριο, για τις απόψεις που
εκφράσθηκαν σ ’αυτό και γενικά για
την κατάσταση στην παγκόσμια σκηνή;
—Η άποψή μου για το συνέδριο είναι
θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
για το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσής
του, αλλά και για τον επαγγελματισμό
όσων συμμετείχαν. Αλλωστε εμείς
έχουμε με τους Έλληνες κατά παράδο
ση πολλά κοινά σημεία στα θέματα πε
ριφερειακής ασφάλειας. Μόνο που τώ
ρα η διεθνής τρομοκρατία έχει φέρει
τα θέματα περιφερειακής ασφάλειας
σε άλλο επίπεδο. Έτσι, μετά τις 11 Σε
πτέμβρη εμείς αναλύουμε τα θέματα
της περιφερειακής ασφάλειας σε πα
γκόσμιο επίπεδο, πετυχαίνοντας μάλι
στα να μην έχουμε διχογνωμίες στα θέ
ματα αυτά.
Το μόνιμο παλιό πρόβλημα είναι η δι
εύρυνση του ΝΑΤΟ και η αβεβαιότητα
που επικρατεί στις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Έ χ ει ιδρυθεί η «Επιτροπή των
20», στο πλαίσιο της οποίας η Ρωσία
έπρεπε να συνεργάζεται με τα μέλη του
ΝΑΤΟ-η δική μου στάση όμως ως πρρς
την επιτροπή αυτή είναι συγκρατημέ
νη. Ή δη υπάρχει εδώ και ένα χρόνο,
μέχρι τώρα όμως δεν έχει δείξει τις δυ-
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νατότητές της. Τι θ’ απογίνει λοιπόν;
Θα είναι μια καινούργια δομή που θα
οδηγήσει τις σχέσεις ανάμεσα στη Ρω
σία και το ΝΑΤΟ σε υψηλότερο επίπε
δο, ή θα παραμείνει ως μια άλλη εκδο
χή της Μόνιμης Κοινής Επιτροπής Ρωσίας-ΝΑΤΟ, η οποία ιδρύθηκε στα μέ
σα της δεκαετίας του ’90 αλλά ατόνισε
όταν η σοβαρή κρίση στο Κοσσυφοπέ
διο έδειξε ότι υπάρχει βαθύτατο χάσμα
στις προσεγγίσεις ανάμεσα στις χώρες
του ΝΑΤΟ, και πρώτα-πρώτα στις
ΗΠΑ, και τη Ρωσία στα θέματα ασφά
λειας;
• Μιας και αναφέρατε το

Κοσσυφοπέδιο, θα ήθελα να θίξουμε το
θέμα της εξωτερικής πολιτικής της
Ρωσίας τα τελευταία δέκα χρόνια και
συγκεκριμένα πόσο έχει αλλάξει η
πολιτική αυτή στα Βαλκάνια.
- Κ α τ ’ αρχήν θεωρώ ότι στην πολιτική
μας στα Βαλκάνια πρέπει να ξεχω ρί
σουμε μερικές περιόδους. Η περίοδος
του Κόζιρεφ για παράδειγμα ήταν μια
περίοδος ευφορίας, όταν η Ρωσία βγή
κε από την ΕΣΣΔ, όταν ήμασταν σίγου
ροι ότι μας περίμεναν παντού, στην
Ε.Ε., στο ΝΑΤΟ. Τότε εμείς πιστεύαμε
σ’ αυτή τη θετική πορεία, ότι δηλαδή η
Σοβιετική Έ νω ση διαλύθηκε, οπότε η
Ρωσία έπαυε να είναι «εχθρός» για
τους άλλους, θεωρώντας ότι αυτές εί

ναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να
πάνε όλα καλά. Η βαλκανική πολιτική
λοιπόν ήταν μέρος της πολιτικής αυτής.
Ουσιαστικά όμως δεν είχαμε ιδιαίτε
ρες προσεγγίσεις στα θέματα των Βαλ
κανίων. Η πολιτική μας στις αρχές της
δεκαετίας του ’90 ακολουθούσε την πο
ρεία της δυτικής πολιτικής. Γι’ αυτό και
θεωρώ ότι η Ρωσία είναι πλήρως υπεύ
θυνη για τις αποτυχίες της διεθνούς
κοινότητας στα Βαλκάνια, αφού υπο
στηρίξαμε τις κύριες αποφάσεις της.
Υ πάρχει μια άποψη ότι η Ρωσία υπο
στήριξε τη Γιουγκοσλαβία, ότι βοηθού
σε τον Μιλόσεβιτς, αυτό όμως δεν εί
ναι αλήθεια. Εάν δούμε το επίπεδο των
αποφάσεων στον τομέα της εξωτερι
κής πολιτικής, η Ρωσία υποστήριξε
όλες τις αποφάσεις της διεθνούς κοινό
τητας -σωστές και μη- επειδή είχαμε
μια γενική τάση προς τη Δύση. Μάλλον
είχαμε την άποψη ότι η Δύση με το μακρόχρονο δημοκρατικό παρελθόν της
γνωρίζει καλύτερα πώς πρέπει να δρά
σει σε μια τέτοια κατάσταση. Όμως η
αλήθεια ήταν ότι ούτε η Δύση ήξερε
πως η «μετά-διπολική» εποχή, με τις
δυσκολίες και τα προβλήματά της, θα
ήταν κάτι πρωτοφανές και για την ίδια,
όπως και για τον υπόλοιπο κόσμο. Κα
νείς δεν είχε ανάλογη εμπειρία για τη
μετάβαση στα μετα-κομμουνιστικά κα
θεστώτα, με αποτέλεσμα και η Δύση σε
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Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥΤΙΝ-ΜΠΟΥΣ
Σε κλίμα κάτι περισσότερο από φιλικό έγινε την περασμένη Πα
ρασκευή η συνάντηση των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ,
Βλαντιμίρ Πούτιν και Τζορτζ Μπους, στην ιδιαίτερη πατρίδα του
πρώτου έξω από την Αγία Πετρούπολη.
Τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς
ανατολάς, την οποία το Κρεμλίνο δείχνει να αποδέχεται με βα
ριά καρδιά, και βεβαίως η πιθανότητα ενός ενδεχόμενου πολέ
μου κατά του Ιράκ.
Για τη διεύρυνση, ο αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να χρυ
σώσει το χάπι, διαβεβαιώνοντας ότι από αυτή «η Μόσχα δεν έχει
να φοβηθεί τίποτα, αντίθετα θα ωφεληθεί». Ο Πούτιν όμως ση
μείωσε ότι «η απόφαση της διεύρυνσης δεν προέκυψε από κά
ποια αναγκαιότητα», αλλά περιορίστηκε στην έκφραση της ευ
χής να αναπροσαρμοσθεί το στρατιωτικό πρόγραμμα του
ΝΑΤΟ και τα νέα μέλη να τηρήσουν τις συμφωνίες για τα όρια
των συμβατικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη.
Για το Ιράκ, ο πρόεδρος Μπους τόνισε ότι «θα ληφθούν σοβαρά
υπ’ όψιν τα ρωσικά συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα άλ
λων χωρών», πρόσθεσε όμως ότι «αν ο Σαντάμ Χουσεΐν δεν αφοπλισθεί μόνος του, θα τον αφοπλίσουμε εμείς στο όνομα της ει
ρήνης». Στη συνέχεια οι δύο πρόεδροι κάλεσαν από κοινού το
Ιράκ «να υλοποιήσει πλήρως και άμεσα το ψήφισμα 1441 του
πολλές περιπτώσεις να έχει τελικά άδι
κο.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 άρχισε
μια περίοδος αναθεώρησης των από
ψεων μας, με αποτέλεσμα να φτάσουμε
σε ομόνοια στον τομέα της εξωτερικής
πολιτικής, διαπιστώνοντας ότι το περι
βάλλον δεν είναι και τόσο ευνοϊκό για
τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στη
Ρωσία. Ή δη το ΝΑΤΟ άρχισε να διευ
ρύνεται προς τα σύνορα της Ρωσίας,
γεγονός που προκάλεσε τριβές με τους
γείτονές μας στην Κοινοπολιτεία Α νε
ξάρτητων Κρατών.
Στο πλαίσιο αυτό, έτσι ή αλλιώς, η κα
τάσταση στη Γιουγκοσλαβία άρχισε να
ταυτίζεται με την κατάσταση στη Ρω
σία. Εμείς κατάλαβαμε κάποια από τα
λάθη μας και θεωρήσαμε ότι θα μπο
ρούσαμε να κάνουμε περισσότερα αν
δεν ακολουθούσαμε την πορεία της Δύ
σης, αλλά προσπαθούσαμε να λειτουρ
γήσουμε ως μεσολαβητές στη σύγκρου
ση της Δύσης με τον Μιλόσεβιτς. Η τε
λευταία αυτή όμως είναι μία περίοδος
στην οποία οι σχέσεις μας μπήκαν σε
νέα φάση, καθώς αντιληφθήκαμε ότι οι
προσεγγίσεις στα ζητήματα ασφάλειας
διαφέρουν ριζικά, πράγμα που φαινό
ταν άλλωστε στις σχέσεις μας με τις
ΗΠΑ. Εδώ προστέθηκε και η σύγκρου
ση στην Τσετσενία, καθώς και άλλες
συγκρούσεις· έτσι και η κρίση στο Κοσ

Συμβουλίου Ασφαλείας, ειδάλλως θα αντιμετωπίσει σοβαρές
συνέπειες».
Προηγουμένως πάντως ο Μπους, παίζοντας με το καρότο και το
μαστίγιο, είχε υποστηρίξει τον Πούτιν για την αντίδραση του
στο πρόσφατο δραματικό επεισόδιο του Πολιτιστικού Θεάτρου
της Μόσχας, λέγοντας ότι «όταν οι τρομοκράτες απειλούν να
αφαιρέσουν ζωές, ένας ηγέτης πρέπει να δρα και ο φίλος μου
Πούτιν έκανε ό,τι μπορούσε για να τις σώσει», ενώ παράλληλα
επανέλαβε τις δυτικές επιφυλάξεις για τη χρήση στρατού στην
Τσετσενία, εκφράζοντας την ευχή να διευθετηθεί το ζήτημα ει
ρηνικά.

συφοπέδιο ταυτίσθηκε άμεσα με το
μέλλον της Ρωσίας.
Ο ι συνάδελφοί μου από τη Δύση προ
σπάθησαν να με πείσουν ότι είναι γε
λοίο να παίρνουμε στα σοβαρά ορισμέ
να συνθήματα του είδους «Σήμερα οι
Σέρβοι - αύριο εμείς!», που είχαν εμφανισθεί σε πολλά σημεία της Μόσχας,
αλλά οι φόβοι αυτοί τότε υπήρχαν και
δεν μπορεί κανείς να τους ξεγράψει εύ
κολα. Σημαντικότερο θέμα ωστόσο
υπήρξε το τεράστιο χάσμα στις προσεγ
γίσεις στα ζητήματα ασφάλειας. Η κρί
ση στο Κοσσυφοπέδιο και η επεμβάση
του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία έμοιαζε
με πισωγύρισμα στις σχέσεις ΝΑΤΟΡωσίας, γεγονός που μας έφερε σχεδόν
στα πρόθυρα ενός νέου ψυχρού πολέ
μου. Οι εξελίξεις μετά τις 11 Σεπτεμ
βρίου όμως μας επανέφεραν στην προ
της κρίσης του Κοσσυφοπεδίου περίο
δο. Τσως μάλιστα να έχουμε προχωρή
σει λίγο περισσότερο, αν και ακόμα δεν
μπορεί να πει κανείς ότι έγιναν ριζικές
αλλαγές, καθώς η Δύση αποφεύγει να
χρησιμοποιήσει θετικά την ευκαιρία
αυτή.
• Η Ρωσία όμως ήταν έτοιμη;
—Ναι, η Ρωσία ήταν έτοιμη. Ο Πούτιν
έκανε ό,τι μπορούσε και είχε προετοιμασθεί να κάνει και άλλες υποχωρή
σεις, αλλά οι Η Π Α και το ΝΑΤΟ δεν

ήταν έτοιμοι για μια στενότερη συνερ
γασία, επειδή αυτό απαιτούσε από το
ΝΑΤΟ να αναγνωρίσει τα λάθη του και
να αναθεωρήσει τη στρατηγική του, συμπεριλαμβάνοντας και το Κοσσυφοπέ
διο στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Ό μω ς οι
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν ήταν έτοιμοι
για κάτι τέτοιο. Αντίθετα προτιμούσαν
τον επιλεκτικό συνεταιρισμό παρά την
πλήρη συνεργασία. Γενικά θα χαρα
κτήριζα την περίοδο αυτή ως «περίοδο
επιλεκτικού συνεταιρισμού» κυρίως εκ
μέρους των ΗΠΑ, που σημαίνει «συ
νεργαζόμαστε με όσους έχουμε ανά
γκη, σε ζητήματα που είναι σημαντικά
για μας»
• Τι σκέφτεστε για την επίσκεψη του

προέδρου Μπους στη Ρωσία;
—Εδώ παίζουν ρόλο πολλοί παράγο
ντες. Κύριο θέμα είναι ο πόλεμος κατά
του Ιράκ, πράγμα που θα καθορίσει και
τις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρώπη.
Γνωρίζετε ότι η Ρωσία και η Ευρώπη
έχουν κοινές απόψεις σ’ αυτό το ζήτημα
και η τελευταία απόφαση του ΟΗΕ εί
ναι μεγάλη διπλωματική επιτυχία της
Ρωσίας, που υποστηρίχτηκε από την
Κίνα. Οι Αμερικανοί έπρεπε, τουλάχι
στον στα λόγια, να συμφωνήσουν με
την απόφαση αυτή, η οποία δεν τους
αφήνει να χρησιμοποιήσουν στρατιωτι
κή δύναμη, αλλά ο γενικός προσανατο
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λισμός των ΗΠΑ είναι ο πόλεμος. Οι
ειδικοί του ΟΗΕ δεν έχουν ακόμα ξεκι
νήσει τη δουλειά τους, η Ουάσιγκτον
όμως δηλώνει ότι τίποτε δεν θα βγει και
ότι ο Σαντάμ Χουσεΐν θα μας γελάσει,
ενώ οι αμερικανικές στρατιωτικές δυ
νάμεις συνεχίζουν να δρουν παρακά
μπτοντας τις αποφάσεις του Συμβουλί
ου Ασφαλείας. Ουσιαστικά οι ΗΠΑ
ακολουθούν τα γεωοικονοικά και γεω
πολιτικά τους συμφέροντα, εάν όμως
αρχίσουν τον πόλεμο χωρίς να λάβουν
υπ’ όψιν τις θέσεις των εταίρων τους
στην αντιτρομοκρατική συμμαχία και
χωρίς να περιμένουν την αναφορά των
απεσταλμένων του ΟΗΕ και μια από
φαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα
δυσκολέψουν πολύ τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις και σε μια τέτοια περίπτω
ση θα υπάρξει στενότερη προσέγγιση
των απόψεων Ευρώπης και Ρωσίας.
• Και πώς νομίζετε ότι θα αντιδρούσαν

οι ΗΠΑ σε μια τέτοια προσέγγιση;
Μήπως προκόψουν τριβές στον
ενρωατλαντικό συνεταιρισμό;
—Οι τριβές υπάρχουν ήδη, ανεξάρτητα
από τη Ρωσία, καθώς η Ευρώπη παλεύ
ει ανάμεσα στις δύο της υποστάσεις. Η
Ατλαντική Συμμαχία είναι προϊόν του
Ψυχρού Πολέμου, με τους συγκεκριμέ
νους στόχους της εποχής εκείνης.
Ή ταν μια οργάνωση μαζικής άμυνας, η
οποία όμως μετά το τέλος του Ψυχρού
Πολέμου έχασε την αιτία της ύπαρξής
της και για να προσαρμοστεί στις νέες
συνθήκες της διεθνούς πραγματικότη
τας έπρεπε να βρει νέους στόχους, νέες
αποστολές, δηλαδή να χάσει εν μέρει
την ταυτότητά της.
Το ΝΑΤΟ έχει χάσει πλέον τον εχθρό
μέσα στην Ευρώπη, καθώς τώρα όλες
οι απειλές για την Ευρώπη είναι εξωτε
ρικές· πρώτα η διεθνής τρομοκρατία,
έπειτα το χάσμα ανάμεσα στις ανα
πτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώ
ρες, η παράνομη διακίνηση ναρκωτι
κών και όπλων, τα εθνικά και θρησκευ
τικά προβλήματα, και δεν είναι προ
σαρμοσμένο για την επίλυση των προ
βλημάτων αυτών. Από την άλλη μεριά
το τέλος του Ψυχρού Πολέμου επέ
σπευσε την ενοποιητική πορεία της Ευ
ρώπης και υπονόμευσε την εξάρτηση
της Ευρώπης από την Αμερική στον το
μέα της ασφάλειας· έτσι η ενοποίηση
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προχωρεί όχι μόνο στον οικονομικό το
μέα, αλλά και στην κοινή εξωτερική και
αμυντική πολιτική. Εάν αυτές οι εξελί
ξεις φτάνουν στον λογικό τους στόχο, ο
ευρωατλαντικός συνεταιρισμός απλώς
δεν έχει θέση. Μια άλλη επιλογή είναι
οι ριζικές αλλαγές στην οργάνωση, αυ
τό το δίλημμα όμως εξακολουθεί να
υπάρχει. Η Ευρώπη έχει αφήσει «εκεί
νη την όχθη», αλλά ακόμα δεν έχει φτά
σει σ’ «αυτή την όχθη».
• Θα ήθελα να σταθούμε στο θέμα των

τελευταίων δραματικών γεγονότων στη
Μόσχα και τις επιπτώσεις τους. Λίγο
ύστερα από τα γεγονότα αυτά, ο
πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι «αν
κάποιος προσπαθήσει να
χρησιμοποιήσει την τρομοκρατία
εναντίον της χώρας μας, η Ρωσική
Ομοσπονδία θα απαντήσει με
αντίστοιχα μέτρα σε όλα τα μέρη όπου
βρίσκονται οι ίδιοι οι τρομοκράτες, οι
οργανωτές τους, οι ιδεολογικοί και
οικονομικοί υποστηρικτές τους» και
αμέσως μετά το δόγμα εξωτερικής και
στρατιωτικής πολιτικής θα
τροποποιηθούν ανάλογα. Δ εν σας
φαίνεται ότι η Ρωσία προσεγγίζει προς
μια πολιτική θέση παρόμοια με της
Ουάσιγκτον, την οποία μάλιστα η
Μόσχα μέχρι πρότινος κατέκρινε;
—Αυτή η δήλωση, όπως και οι επικεί
μενες αλλαγές στα δόγματα της εξωτε
ρικής και της αμυντικής πολιτικής, πρέ
πει να ερμηνευθούν ανάλογα με κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ προσω
πικά είμαι εναντίον των ευρύτερων πο
λεμικών επιχειρήσεων στη Γεωργία,
αλλά αν μάθουμε ότι στο έδαφος της
βρίσκονται ή κινούνται τρομοκρατικές
ομάδες, νομίζω είναι λογικό να πραγ
ματοποιηθεί μια στρατιωτική επιχείρη
ση άμεσης δράσης. Αυτό βεβαίως μπο
ρεί κάποιος να το ερμηνεύσει σαν εντο
λή με στόχο «να καταστρέψουμε τις
φωλιές της τρομοκρατίας παντού»· τι
σημαίνει όμως αυτό εμείς το ξέρουμε
πολύ καλά από την εμπειρία του Κοσ
συφοπεδίου. Είναι δύσκολο να τους
εντοπίσει κανείς, συνήθως κρύβονται
σε χωριά. Από την άλλη ωστόσο, αν αρ
χίσουμε να βομβαρδίζουμε ξένο έδα
φος, δεν θα έχουμε στρατιωτικά οφέλη,
ούτε βεβαίως την αγάπη των γειτόνων
μας, γι’ αυτό επιμένω στον όρο «στρα

τιωτικές επιχειρήσεις ιχνηλασίας άμε
σης δράσης», μια πρακτική που θέλω
να υπογραμμίσω ότι χρησιμοποιείται
συχνά στην διεθνή σκηνή.
• Ως εκπρόσωπος της ρωσικής

διανόησης, πώς θα συγκρίνατε την
κατάσταση στη Ρωσία πριν από πέντε
χρόνια με το σήμερα;
—Βλέπω θετικές αλλαγές, είμαι γενικά
αισιόδοξη. Λίγο-πολύ έχουμε μπει σε
σωστό δρόμο στον τομέα της εξωτερι
κής πολιτικής. Αυτό που με ανησυχεί
όμως είναι η εσωτερική πολιτική και η
οικονομία, η οποία εξαρτάται από τις
παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. Εδώ
πρέπει να αναφέρω επίσης και το πρό
βλημα της ελεγχόμενης δημοκρατίας.
Αυτή η πολιτική δεν πρέπει να υπάρχει,
επειδή δεν έχει προοπτικές. Διότι είναι
αδύνατο από τη μία να διεξάγουμε μια
δυναμική εξωτερική πολιτική, που στο
χεύει στη βελτίωση των σχέσεων με την
Ευρώπη και την Αμερική, ενώ από την
άλλη στις εσωτερικές μας υποθέσεις να
ασκούμε μια πολιτική που είναι ενα
ντίον του ελεύθερου και ανεξάρτητου
Τύπου, εναντίον των πολιτικών αντιπά
λων. Αυτή η πολιτική διαμορφώθηκε
στην εποχή μετά τον Γέλτσιν και δικαι
ολογήθηκε τότε με τη δύσκολη κληρο
νομιά των έντονων σχέσεων της Μό
σχας με τις περιφέρειες, καθώς και άλ
λων προβλημάτων. Η κεντρική ιδέα
ήταν ότι έπρεπε να «τακτοποιήσουμε»
και να «ελέγξουμε» τις περιφέρειες,
καθώς και ορισμένες πολιτικές παρα
τάξεις, ώστε να δημιουργήσουμε ισχυ
ρό κρατικό σύστημα για να διεξάγουμε
πιο αποτελεσματικά τις οικονομικές
μεταρρυθμίσεις, διατηρώντας ταυτό
χρονα καλές σχέσεις με τη Δύση. Πι
στεύω όμως ότι οι δύο αυτές «κούρσες»
εξ ορισμού δεν μπορούν να συνυπάρ
χουν, διότι για την ελεγχόμενη δημο
κρατία χρειαζόμαστε μη-δημοκρατικές
μεθόδους, μη-δημοκρατικούς εκτελε
στές, πράγμα που βάζει σε κίνδυνο τις
φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στη Ρω
σία, αλλά και τις σχέσεις μας με τη Δύ
ση. Η εξωτερική και η εσωτερική πολι
τική της Ρωσίας είναι βεβαίως στενά
συνδεδεμένες, γ ι’ αυτό και υποστηρίζω
ότι πρέπει να ενταθεί περισσότερο η
εξωτερική κούρσα για να επηρεαστεί
θετικά και η εσωτερική.
< |3|
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Σκόπια: καθυστερήσεις για το όνομα
του Τάκη Διαμαντή

Το θέμα του ονόματος της ΠΓΔΜ εξετάζεται στα Ηνωμένα Εθνη, όπως δήλωσε
πρόσφατα στην Πράγα ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο οποίος πρόσθεσε
πάντως ότι έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για να λυθεί και αυτό το
π ρ ό β λ η μ α , ε ν ν ο ώ ν τ17385970
αςΛ Γ :

ηλύσητουΚυπριακού.

δήλωση έγινε με αφορμή μια
συνάντηση που είχε ο Κώστας
Σημίτης με τον πρόεδρο των
Σκοπιών Μ πόρις Τράικοφσκι
στο περιθώριο της συνάντησης
κορυφής του ΝΑΤΟ στην τσεχική πρω 
τεύουσα.
Ας δούμε όμως πού βρίσκεται το θέμα
αυτό και τι γίνεται στα γειτονικά μας
Σκόπια.
*Κατ’ αρχήν είτε γίνονται είτε δεν γί
νονται συνομιλίες των δύο χωρών σε
επίπεδο διαπραγματευτών στη Νέα
Υόρκη είναι μάλλον αδιάφορο, αφού
αποτελεί κοινό μυστικό ότι οι συνομι
λίες αυτές έχουν ουσιαστικά τελματω
θεί, με την κάθε πλευρά να μένει αμε
τακίνητη στις θέσεις της.
Η Ελλάδα επιμένει ότι πρέπει τα Σκό
πια να δεχτούν μια αλλαγή στο όνομά
τους με την προσθήκη κάποιου προσ
διορισμού· αντίθετα, τα Σκόπια ζητούν
να αναγνωρισθεί επίσημα και για διεθνή χρήση η ονομασία «Δημοκρατία
της Μακεδονίας», με μία... υποχώρηση
προς την ελληνική πλευρά: να μπορεί
δηλαδή να χρησιμοποιεί στις διμερείς
σχέσεις ένα όνομα της δικής της επιλο
γής, το οποίο βεβαίως θα πρέπει να
έχει και την τυπική τουλάχιστον έγκρι
ση των Σκοπιών.
*Πέρα όμως από την τελμάτωση των
διαπραγματεύσεων της Νέας Υόρκης
(και μάλλον εξαιτίας της), στα Σκόπια
δημιουργέίται ένα καινούργιο σκηνι
κό, το οποίο μπορεί να επιφέρει νέες
καθυστερήσεις και στην εξέλιξή του να
προκαλέσει νέους πονοκεφάλους στην
Αθήνα.
Ήδη από τον περασμένο χρόνο, στο

πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερ
ματισμό της μεγάλης κρίσης που συ
γκλόνισε τα Σκόπια, ο πρόεδρος Τράικοφσκι επεδίωξε πολλές φορές να περιλάβει στην τελική λύση και την επίση
μη αναγνώριση εκ μέρους της διεθνούς
κοινότητας του συνταγματικού ονόμα
τος της χώρας του. Η επιδίωξη αυτή δεν
ικανοποιήθηκε βεβαίως, οπότε ο Τράικοφσκι αποφάσισε να δώσει μια νέα
ώθηση στις διαπραγματεύσεις της Νέ
ας Υόρκης, διορίζοντας γι’ αυτό μια
νέα τριμελή ομάδα διαπραγματευτών,
που θα συνεχίσει σε νέα βάση τις συνο
μιλίες που διεξήγαγε από το 1996 ο
διορισμένος από τον τότε πρόεδρο Κίρο Γκλιγκόροφ, πρώην πρέσβης Βάνια
Τόσεφσκι.
♦Ο πρόεδρος Τράικοφσκι ωστόσο
αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα, καθώς
στη θέση του επικεφαλής της ομάδας
αυτής όρισε τον πρώην υπουργό Εξωτε
ρικών και νυν υπ’ αριθμόν ένα σύμβου
λό του, Λιούμπομιρ Φέρτσκοφσκι.
Η νέα κυβέρνηση συνασπισμού με
επικεφαλής την Έ νωση Σοσιαλδημο
κρατών, νικήτρια των βουλευτικών
εκλογών του περασμένου Σεπτεμβρί
ου, αντιδρά στον σχηματισμό της νέας
ομάδας που σχημάτισε ο πρόεδρος και
ιδιαίτερα στον διορισμό του Φέρτσκοφσκι, τον οποίο οι Σοσιαλδημο
κράτες θεωρούν αποστάτη, αφού έγινε
στενός συνεργάτης ενός προέδρου που
προέρχεται από το VMRO, τον οποίο
μάλιστα από την αρχή οι Σοσιαλδημο
κράτες δεν αποδέχθηκαν.
Το γεγονός αυτό μάλιστα έχει συμβάλει στην «κόντρα» μεταξύ του Τράικοφσκι και του νέου πρωθυπουργού

Η

Ο πρόεδρος Μπόρις Τράϊκοφσκι

Μπράνκο Τσερβένκοφσκι, γεγονός
που υποχρέωσε πριν από μερικές ημέ
ρες τον Τράικοφσκι να δηλώσει δημό
σια ότι ο Φέρτσκοφσκι δεν έχει διορισθεί επίσημα επικεφαλής της ομάδας
των διαπραγματευτών.
* 0 ίδιος ο Φέρτσκοφσκι φέρεται να
προσανατολίζεται στην ιδέα να επιση
μοποιήσει το αδιέξοδο των συνομιλιών
στη Νέα Υόρκη και να προσφύγει είτε
στο Συμβούλιο Ασφαλείας, από το
οποίο θα ζητήσει την επίσημη αναγνώ
ριση του συνταγματικού ονόματος της
χώρας του, είτε στο Διεθνές Δικαστή
ριο της Χάγης, για να ζητήσει το ίδιο
πράγμα, κατηγορώντας παράλληλα το
Συμβούλιο Ασφαλείας ότι με την μη
αποδοχή του συνταγματικού ονόματος
ενός κυρίαρχου κράτους και την επιβο
λή μιας άλλης ονομασίας -FY R O M παρέβη τον καταστατικό χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών.
*Η ιστορία όμως αρχίζει να περιπλέ
κεται περισσότερο τις τελευταίες ημέ
ρες, καθώς το αλβανικό Κόμμα Δημο-
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Οι εντάσεις παραμένουν στα Σκόπια
Δύο σχεδόν μήνες από τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στα Σκόπια
στις 15 Σεπτεμβρίου, η κατάσταση στη χώρα κάθε άλλο παρά ήρεμη μπορεί να
χαρακτηρισθεί, γεγονός που υποχρέωσε το ΝΑΤΟ να παρατείνει την παραμο
νή της δύναμης με την επωνυμία «Κεχριμπαρένια Αλεπού» για ένα ακόμα εξά
μηνο μετά τη λήξη της τελευταίας εντολής της στα μέσα του ερχόμενου Δεκεμ
βρίου. Ορισμένοι θεωρούν μάλιστα ότι η δύναμη αυτή, η νέα εντολή της οποίας
θα έχει περισσότερο πολιτικό παρά στρατιωτικό χαρακτήρα και για τον λόγο
αυτό το προσωπικό της θα μειωθεί στα περίπου 400 άτομα από τα 1100 που έχει
σήμερα, είναι δυνατό στα μέσα του ερχόμενου χρόνου να αντικατασταθεί από
δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι το γεγονός ότι στις περιοχές που
σημειώθηκαν συγκρούσεις κατά την περσινή κρίση η αστυνομία εξακολουθεί
να μένει ουσιαστικά ανήμπορη να ασκήσει οποιονδήποτε έλεγχο, ενώ την ίδια
στιγμή συνεχίζονται οι έντονες τριβές μεταξύ των κατοίκων τους, κυρίως Σλά
βων και Αλβανών, οι οποίες δείχνουν όλο και περισσότερο ότι η περίφημη αρ
μονική συμβίωση των εθνοτήτων αποτελεί ουτοπία.
Μία κατάσταση που βαρύνει τον νέο κυβερνητικό συνασπισμό της συμμαχίας
σλαβικών κομμάτων με επικεφαλής την Ένωση Σοσιαλδημοκρατών και του νέ
ου αλβανικού Κόμματος Δημοκρατικής Έ νταξης που έχει ιδρύσει ο πρώην
ηγέτης του UCK Αλί Αχμέτι.
Μέσα στο κλίμα αυτό εξάλλου έχει αυξηθεί η εγκληματική δραστηριότητα και
ιδιαίτερα το λαθρεμπόριο εκ μέρους συμμοριών, κυρίως Αλβανών των Σκο
πιών αλλά και του Κοσσυφοπεδίου που δρουν γύρω από τις περιοχές του Τέτοβο και του Κουμάνοβο, τις οποίες είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουν οι αρχές
ασφαλείας της χώρας, παγιδευμένες όπως είναι στα πολιτικά παιχνίδια που
παίζονται μεταξύ των σλαβικών και αλβανικών κομμάτων από την μία και της
σημερινής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης από την άλλη.
Από την άλλη πλευρά, η νέα κυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας τα τεράστια οικο
νομικά προβλήματα που της κληροδότησε η προηγούμενη κυβέρνηση του Λιούπτσο Γκεοργκίεφσκι και τα οποία προκαλούν ήδη έντονες κοινωνικές αντιδρά
σεις, προσπαθεί να πετύχει ένα νέο δάνειο από την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ
την ίδια στιγμή επιδιώκει να φέρει σε λογαριασμό το βρόμικο αλισβερίσι που
έγινε από την κυβέρνηση Γκεοργκίεφσκι σχετικά με κάποιες ιδιωτικοποιήσεις.
Και δεν φτάνουν μόνο αυτά. Εδώ και πάνω από μία εβδομάδα έχει εκδηλωθεί
και κλιμακώνεται συνεχώς μια έντονη «κόντρα» μεταξύ του πρωθυπουργού
Μπράνκο Τσερβένκοφσκι και του προέδρου της χώρας Μπόρις Τράικοφσκι, οι
οποίοι διαφωνούν πλέον ανοιχτά σε αρκετά σοβαρά ζητήματα. Μια «κόντρα»
που οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια του πρώτου να αφαιρέσει από τον δεύ
τερο όλες τις τυπικές και άτυπες εξουσίες στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και
άμυνας, όπως έκανε άλλωστε και πριν από αρκετά χρόνια με τον πρώην πρόε
δρο Κίρο Γκλιγκόροφ.

κρατικής Ένταξης, που έχει ιδρύσει ο
πρώην ηγέτης του UCK Αλί Αχμέτι και
το οποίο συμμετέχει στη νέα κυβέρνη
ση συνασπισμού, διεκδικεί θέση και
στη διαπραγματευτική ομάδα για το θέ
μα του ονόματος.
Εκπρόσωπος του κόμματος δήλωσε
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ότι οι Αλβανοί θέλουν να έχουν λόγο σε
όλα τα θέματα που απασχολούν τη χώ 
ρα, επομένως και στο ζήτημα του ονό
ματος, για το οποίο διευκρίνισε ότι σε
καμία περίπτωση δεν θα αποδεχτούν
λύση που δεν θα έχει και την δική τους
συγκατάθεση.

Βαλκανική
περιοδεία
του Ανάν
Με σκοπό να ξεκαθαρίσει ορισμένες
εκκρεμότητες στα Βαλκάνια, ο γ.γ. του
Ο Η Ε Κόφι Ανάν πραγματοποίησε την
περασμένη εβδομάδα περιοδεία στην
περιοχή και συναντήθηκε διαδοχικά με
τους πολιτικούς ηγέτες του Κοσσυφο
πεδίου, της Βοσνίας, της Κροατίας και
της Σερβίας, στους οποίους έκανε κά
ποιες σημαντικές επισημάνσεις.
Τ ι τους είπε ο Ανάν;
—Στο Κοσσυφοπέδιο θύμισε ότι ακό
μα δεν έχει αποφασισθείτο μελλοντικό
«στάτους» της επαρχίας· για τον λόγο
αυτό ζήτησε από όλες τις εθνότητες
-κυρίω ς τους Α λβανούς- να σεβαστούν
το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου
Ασφαλείας. Επίσης είπε ότι «οι εκλεγ
μένοι ηγέτες φέρουν την αποκλειστική
ευθύνη για την ενίσχυση μιας πολυεθνι
κής κοινωνίας, στην οποία οι σχέσεις
εξακολουθούν να είναι εύθραυστες»
και τόνισε ότι πριν από την τελική διευ
θέτηση του καθεστώτος της επαρχίας
«οι μεταβατικοί θεσμοί οφείλουν να
υλοποιήσουν μερικές σημαντικές δε
σμεύσεις τους, που είναι η ασφάλεια, η
επιστροφή των προσφύγων ανεξάρτη-
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τα από εθνικότητα, η επανένταξη των
μειονοτήτων στις κοινωνικές δομές, ο
σεβασμός των μειονοτικών δικαιωμά
των και η οικονομική ανάπτυξη».
Ό λα αυτά βεβαίως δεν είναι τυχαία,
καθώς είναι γεγονός ότι οι σχέσεις ιδι
αίτερα μεταξύ Αλβανών και Σέρβων
πάνε από το κακό στο χειρότερο. Εδώ
και δύο εβδομάδες μάλιστα Αλβανοί
κατέστρεψαν εκκλησίες των Σέρβων,
με αποτέλεσμα να αναβληθεί η επι
στροφή ενός μεγάλου αριθμού προ
σφύγων από τη Σερβία. Εξάλλου οι
σέρβοι βουλευτές της επαρχίας είχαν
κηρύξει αποχή από τις εργασίες της
βουλής, την οποία διέκοψαν μόλις μία
ημέρα πριν την επίσκεψη Ανάν.
Παράλληλα είναι γνωστό ότι αλβανι
κές συμμορίες από το Κοσσυφοπέδιο
ελέγχουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών
και άλλων ειδών στο έδαφος των Σκο
πιών.
- Σ τ η Βοσνία κάλεσε τον λαό «να
μείνει προσηλωμένος στην ειρήνη και
την ανεκτικότητα και να συμβάλει στη
δημιουργία μιας κοινωνίας βασισμένης
στην έννομη τάξη, τη δικαιοσύνη και
τους δημοκρατικούς θεσμούς».
Ιδιαίτερα στη Βοσνία η επίσκεψη του
Ανάν έγινε με αφορμή τον τερματισμό
τον ερχόμενο Ιανουάριο της αποστολής
του ΟΗΕ που βρίσκεται στο νέο αυτό
κράτος από το 1995 και η οποία αναμέ
νεται να αντικατασταθεί από δύναμη
αστυνόμευσης της Ευρωπαϊκής Έ ν ω 
σης, αν και ακόμα δεν είναι γνωστό τι
πρόκειται να κάνει το ΝΑΤΟ του οποί
ου η Βοσνία αποτελεί προτεκτοράτο.
Με την ευκαιρία αυτή πάντως ο Ανάν
αποκάλυψε ένα μνημείο που στήθηκε
στο Σεράγιεβο για τους περισσότερους
από 800 κυανόκρανους και πολιτικό
προσωπικό του Ο Η Ε που σκοτώθηκαν
κατά τη διάρκεια του πενταετούς πολέ
μου στη Γ ιουγκοσλαβία.
- Σ τ η ν Κροατία τόνισε ότι η χώ ρα
αυτή πρέπει να διευθετήσει το πρόβλη
μα των αγνοουμένων και των προσφύ
γων, καθώς επίσης να βελτιώσει τη συ
νεργασία της με το διεθνές δικαστήριο
της Χάγης, ώστε «να ικανοποιήσει τις
προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας
για την απόδοση δικαιοσύνης και την
τιμωρία όσων ήταν υπεύθυνοι για τα

δεινά της περασμένης δεκαετίας».
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του
Ανάν πάντως ήταν κυρίως η πορεία των
διαπραγματεύσεων αναφορικά με την
χερσόνησο Πρέβλακα στην Αδριατική,
σημείο τριβής μεταξύ Κροατίας και
Σερβίας, για τις οποίες ο κροάτης πρω
θυπουργός Τβιτσα Ράτσαν διαβεβαίωσε
ότι σημειώνουν σημαντική πρόοδο, εκ
φράζοντας την αισιοδοξία ότι μέσα στον
ερχόμενο μήνα θα υπογραφεί η συμφω
νία που θα ρυθμίζει το θέμα αυτό.
—Σ τη Σερβία, όπου τον ερχόμενο μή
να θα επαναληφθούν οι προεδρικές
εκλογές που είχαν ακυρωθεί τον Οκτώ
βριο, ο Κόφι Ανάν συζήτησε κυρίως θέ
ματα που αφορούν στο Κοσσυφοπέδιο,
για το οποίο επανέλαβε ότι στόχος της
διεθνούς κοινότητας παραμένει η δημι
ουργία μιας πολυεθνικής και δημοκρα
τικής κοινωνίας, με τη διασφάλιση του
σεβασμού των μειονοτικών δικαιωμά
των.
Για το θέμα αυτό εξάλλου, ο πρωθυ
πουργός Ζόραν Τζίντζιτς δήλωσε ότι
σύντομα θα αρχίσει α π’ ευθείας διάλο
γος μεταξύ Βελιγραδιού και Πριστίνας
με θέμα όλα τα προβλήματα που απα
σχολούν τους κατοίκους της επαρχίας,
όπως περιουσιακά, εργασίας, εκπαί
δευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλ
ψης κ.ά.
—Π έρα από τα υπόλοιπα θέματα που
απασχόλησαν τον γ.γ. του Ο Η Ε στις
πρώην γιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες
που επισκέφθηκε, έμφαση δόθηκε επί
σης στην αξίωσή του προς όλες τις
πλευρές να εντείνουν τη συνεργασία
τους με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
της Χάγης. Ίσ ω ς να μην είναι τυχαίο
μάλιστα ότι ταυτόχρονα με τον Κόφι
Ανάν στην περιοχή βρέθηκε και η ει
σαγγελέας του δικαστηρίου Κάρλα
ντελ Πόντε, η οποία εκτός των άλλων
παρουσίασε και νέες κατηγορίες ενα
ντίον κυρίως Σέρβων που ζητούνται για
να δικαστούν στη Χάγη.
Εδώ χαρακτηριστική ήταν η δήλωση
του προέδρου Κοστούνιτσα, ο οποίος
διαβεβαίωσε ότι το Βελιγράδι παραμέ
νει σταθερό στην απόφασή του να συνεργασθεί, επεσήμανε όμως την πολυπλοκότητα που παρουσιάζει το θέμα της
παράδοσης ατόμων που κατηγορούνται.

—Με το δικαστήριο της Χάγης όμως
προβλήματα αντιμετωπίζουν τώρα και
τα Σκόπια, από τα οποία η Κάρλα ντελ
Πόντε ζητεί να της δώσουν τους φακέ
λους πέντε υποθέσεων που θεωρείται
ότι είναι της αρμοδιότητας του Διε
θνούς Δικαστηρίου, καθώς αφορούν σε
γεγονότα της περιόδου των ένοπλων
συγκρούσεων που σημειώθηκαν τον
περασμένο χρόνο.
Συγκεκριμένα ζητούνται οι φάκελοι
για την κακομεταχείριση σλάβων υπαλ
λήλων μιας κατασκευαστικής εταιρείας
έξω από το Τέτοβο· για το κλείσιμο από
ομάδα του UCK μιας λίμνης από την
οποία τροφοδοτείται με νερό η πόλη
του Κουμάνοβο' για τη δολοφονία ομά
δας Αλβανών στο χωριό Λούμποτεν,
έξω από την πόλη των Σκοπιών, στην
οποία ως υπεύθυνος φέρεται ο πρώην
υπουργός Εσωτερικών Αιούμπε Μπόσκοφσκι· για τους ομαδικούς τάφους
Σλάβων που βρέθηκαν στο χωριό Νεπρόστενο του Τέτοβο, καθώς και για
μια σειρά από εγκλήματα που βαρύ
νουν τον Εθνικό Απελευθερωτικό
Στρατό των Αλβανών.

ΚΑΤΙ Τ Ο Ω Ρ Α ΙΟ Ν

Λεύκω μα με άρθρα, μ ελέτες και
πάνω από χίλιες τετράχρω μες
φ ω τογραφ ίες που αποτυπώνει τη
σύγχρονη νεοελληνική
κακογουστιά. Αναλύει το κιτς,
αναζητά τις ρίζες του και σχολιάζει
με χιούμορ τις χιλιάδες
περιπτώσεις του φαινομένου.
Κεντρική διάθεση, τηλ.: 010-72.32.819
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ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ:

Το βασικό ζητούμενο είνα ι να εργαστούμε
για να σταματήσει αυτός ο κύκλος βίας...
Τη συνέντευξη πήρε η Μιράντα Μάρθα-Ρωμανού

Παλαιστινιακό -ή Μεσανατολικό, το ίδιο ε ίν α ι- Δαβίδ εναντίον Γολιάθ,
πετροπόλεμος, κυρίως παιδιών, εναντίον μιας υπερσύγχρονης πολεμικής
βιομηχανίας. Μ ε θύματα, και από τις δύο πλευρές,τον αθώο άμαχο
πληθυσμό. Ανήλικα παιδιά που αντί για παιχνίδια έχουν μάθει καλά την
τέχνη του πολέμου στους προσφυγικούς καταυλισμούς των Παλαιστινίων
και από την άλλη ανυποψίαστοι πολίτες στους πολυσύχναστους δρόμους
των ισραηλινών πόλεων θύματα αντεκδίκησης της Χαμάς. Σ ε όλα αυτά η
διεθνής κοινότητα και ο ΟΗΕ δείχνουν αδυναμία να επιβάλουν τις
αποφάσεις τους στις δύο αντιμαχόμενες π λευρές, ενώ η Ουάσιγκτον
εμφανίζεται ως διαιτητής ανάλογα με τις ανάγκες της εξω τερικής
πολιτικής της - άλλοτε αποδέχονται τον αρχηγό της PL0 Γιασέρ Αραφάτ
και άλλοτε τον χαρακτηρίζουν τρομοκράτη. Για όλα αυτά, για τη
συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή, αλλά και για τις συνέπ ειες από μια
επικείμενη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράκ, μιλά ο πρεσβευτής της
Παλαιστινιακής Αρχής στην Αθήνα κ. Αμπντάλλα Αμπντάλλα, ευχόμενος,
αυτός ο κύκλος αίματος να πάρει κάποτε ένα τέλος.

• Είστε ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα στάση της

• Ποια ήταν η στάση της Ελλάδας απέναντι στο

διεθνούς κοινότητας απέναντι στο παλαιστινιακό ζήτημα;

παλαιστινιακό πρόβλημα και τι άλλο περιμένετε στο άμεσο
μέλλον από την ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα;

—Ό χι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Πρώτον, ευελπιστούσαμε ότι η διεθνής κοινότητα και τα Ηνωμένα Έ θνη που
έχουν χρέος να τηρούν τη διεθνή νομιμότητα και τη διεθνή
ειρήνη, δεν θα παρέβλεπαν τα ισραηλινά εγκλήματα όλα αυ
τά τα χρόνια και την παραβίαση όλων των αποφάσεων του
Συμβουλίου Ασφαλείας εκ μέρους των Ισραηλινών. Δεύτε
ρον, είμαστε απογοητευμένοι από τη στάση της διεθνούς κοι
νότητας, αλλά αναμένουμε ότι δεν θα παραμείνει απαθής,
όπως εμφανίζεται μέχρι τώρα, μπροστά στα καθημερινά
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει το
Ισραήλ σε βάρος του άμαχου παλαιστινιακού λαού. Είναι
αλήθεια, βέβαια, ότι έχουν υψωθεί φωνές υπέρ των δίκαιων
του παλαιστινιακού λαού, οι φωνές αυτές όμως χρειάζεται
να μετατραπούν σε πρακτικά βήματα.
Η Μιράντα Μάρθα-Ρωμανού είναι απόφοιτος των πανεπιστημιακών σχο
λών Ιατρικής ΑΠΘ και City University of Liverpool και Columbia N.Y., απ’
όπου πήρε τα πτυχία Bachelor και Master Δημοσιογραφίας. Σήμερα εργά
ζεται ως δημοσιογράφος (πολιτικό και διπλωματικό ρεπορτάζ) και κάνει τη
διπλωματική της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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—Η χώρα σας, ο λαός σας, έχει στενούς δεσμούς με τον πα
λαιστινιακό λαό από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο μέχρι
σήμερα. Το ελληνικό στοιχείο σημάδεψε με την παρουσία
του την περιοχή μας και τον λαό μας.
Η Ελλάδα έχει γνωρίσει και αυτή ξένη στρατιωτική κατο
χή. Το 1947 ψήφισε κατά της απόφασης του διαμελισμού της
Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έ θνη, θεωρώντας ότι η απόφα
ση ήταν άδικη για τον παλαιστινιακό λαό. Από τότε μέχρι και
σήμερα όλες οι διαδοχικές κυβερνήσεις υιοθέτησαν μια στα
θερή θέση υπέρ των δίκαιων αιτημάτων του παλαιστινιακού
λαού και υπέρ της εφαρμογής της διεθνούς νομιμότητας και
στην περίπτωση των Παλαιστινίων.
Η στάση αυτή της Ελλάδας, ιδιαιτέρως μάλιστα μετά την ει
σβολή στον Λίβανο το 1982, υπήρξε πρωτοπόρα και τελικά
δικαιώθηκε, αφού οι θέσεις της υιοθετήθηκαν τελικά και από
τους ευρωπαίους εταίρους της, αν και δέκα χρόνια αργότερα.
• «Ιντιφάντα» ή «τρομοκρατικές επιθέσεις»; ποιον τίτλο θα

δίνατε εσείς προσωπικά στις ενέργειες της Χαμάς και των
συμπατριωτών σας κατά της ισραηλινής κατοχής;

X
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-«Ιντιφάντα» είναι η εξέγερση του παλαιστινιακού λαού
ενάντια στην καθημερινή ταπείνωση της αξιοπρέπειας του
κάθε Παλαιστίνιου, η αντίσταση ενάντια στην συνεχιζόμενη
ισραηλινή πολιτική απαλλοτρίωσης των παλαιστινιακών εδα
φών, της αδιάκριτης δολοφονίας παλαιστινιακών στελεχών.
Όταν το Ισραήλ στέλνει τις στρατιωτικές του μονάδες να ει
σβάλουν σ’ έναν παλαιστινιακό καταυλισμό ή σε μια παλαι
στινιακή πόλη, και οι Παλαιστίνιοι αντιστέκονται άοπλοι, εί
τε με πέτρες είτε σε ορισμένες περιπτώσεις με ελαφριά όπλα
που κατέχουν, το Ισραήλ αυτομάτως αποκαλεί την αντίσταση
αυτή «τρομοκρατία».
Ποιος είναι όμως ο τρομοκράτης; Εκείνος που στέλνει
υπερσύγχρονα αεροσκάφη, άρματα και μπουλντόζες για να
βομβαρδίσουν και να κατεδαφίσουν σπίτια πάνω στους ενοί
κους τους και να τους θάψουν ζωντανούς, ή εκείνος που αντι
στέκεται σ’ αυτό το έγκλημα με το δικαίωμα που του δίνει το
γεγονός ότι βρίσκεται στην πατρίδα του, στο σπίτι του;
Αν τερματιστεί η κατοχή και αποχωρήσουν οι Ισραηλινοί
από τα εδάφη μας, τότε θα επικρατήσει η ειρήνη, διότι όλοι
μας θέλουμε μια ήρεμη φυσιολογική ζωή.
• Μέχρι στιγμής έχουμε δει την Χαμάς να πραγματοποιεί τις

επιθέσεις της σε σχολεία, καφετέριες, στάσεις λεωφορείων,
σε αθώο άμαχο πληθυσμό της ισραηλινής πλευράς, και όχι σε
στρατιωτικούς στόχους. Πώς το εξηγείτε αυτό;
- Κατ’ αρχήν, η Χαμάς έχει χτυπήσει και στόχους του ισραηλινού στρατού, όμως παράλληλα με την επικέντρωση της διε
θνούς κοινής γνώμης στις ενέργειες της Χαμάς, τις οποίες
εμείς δεν επικροτούμε, θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη
επικέντρωση στις πράξεις του Ισραήλ που κατευθύνονται
ενάντια στον άμαχο παλαιστινιακό λαό, καταστρέφοντας τις
βασικές υποδομές της καθημερινής ζωής του.
Πού είναι η αντίδραση σ’ αυτό και τι να πει κανείς για το ισραηλινό αεροπλάνο που έριξε μια βόμβα βάρους ενός τόνου
σε μια πολυκατοικία με αποτέλεσμα 17 Παλαιστίνιους νε
κρούς και άλλους 100 τραυματίες; Πώς να χαρακτηρίσουμε
τους ισραηλινούς στρατιώτες που τοποθετούν νάρκες μπρο
στά στα σχολεία των Παλαιστινίων, ώστε να τις πατούν τα
παιδιά και να σκοτώνονται; Δεν είναι τρομοκράτης και
εγκληματίας αυτός που στέλνει το αεροπλάνο του για να ρί
ξει μια ρουκέτα σ’ ένα πλήθος Παλαιστινίων που είχαν μα
ζευτεί εκείνη την ώρα για να μαζέψουν τα υπάρχοντά τους
κάτω από τα κατεδαφισμένα σπίτια τους;
Όπως καταδικάζουμε τις ενέργειες της Χαμάς, που είναι η
αντεκδίκηση για τα εγκλήματα των Ισραηλινών, θα πρέπει
να καταδικάσουμε το ίδιο έντονα τα εγκλήματα αυτά των
Ισραηλινών. Το βασικό ζητούμενο είναι να εργαστούμε για
να σταματήσει αυτός ο κύκλος βίας.
• Ο αρχηγός σας κ. Αραφάτ έχει αποκηρύξει τη

δραστηριότητα της Χαμάς. Γιατίαρνούνται να υπακούσουν
στις εκκλήσεις του;
- Η Παλαιστινιακή Αρχή έχει μια σταθερή θέση, που είναι
αντίθετη σε οποιαδήποτε ενέργεια βίας σε βάρος αμάχων τέτοιες πράξεις δεν τις ανεχόμαστε. Σκεφθείτε όμως ποια εί
ναι η ψυχολογική κατάσταση ενός Παλαιστίνιου που επι

"Ν

στρέφει στο σπίτι του και το βρίσκει βομβαρδισμένο και κα
τεδαφισμένο, με τη γυναίκα και τα παιδιά του δολοφονημέ
νους από τον ισραηλινό στρατό.
Εμείς βεβαίως δεν δικαιολογούμε πράξεις βίας σε βάρος
αμάχων με οποιοδήποτε τρόπο. Ό μως ζητήσαμε από όλους,
από τη διεθνή κοινότητα, να μας βοηθήσουν ώστε οι Παλαι
στίνιοι να μην αντιμετωπίζουν τη ζωή με την πλάτη στον τοί
χο, για να μην αναγκάζονται να φτάνουν σε πράξεις βίας.
Η διεθνής κοινότητα πρέπει να βοηθήσει ώστε οι Παλαιστί
νιοι να μην στερούνται πλέον την ελευθερία τους, τα βασικά
ανθρώπινα δικαιώματά τους, τις εργασίες τους, την ελπίδα
για το αύριο, το εισόδημά τους με το οποίο συντηρούν την οικογένειά τους. Να πάψουν να υφίστανται αυτή τη μαζική,
συλλογική τιμωρία που επιβάλλει σε βάρος τους ο ισραηλινός στρατός κατοχής.
• Σε έναν τέταρτο αποκλεισμό του κ. Αραφάτ από τους

Ισραηλινούς, πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσει η FLO;
—Βρισκόμαστε υπό κατοχή. Ίσω ς να υπάρξει και πέμπτη
και έκτη φορά αποκλεισμός του κ. Αραφάτ και του αρχηγεί
ου του. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε όμως είναι ότι η ισραηλινή κρατική τρομοκρατία, η ισραηλινή καταπίεση, δεν
πρόκειται να λυγίσει το ηθικό και τη θέληση του λαού μας για
ελευθερία και ανεξαρτησία.
• Υπάρχουν σύννεφα πολέμου στην περιοχή σας. Μια πιθανή

επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράκ για δεύτερη φορά. Ποια θα είναι
η στάση της Παλαιστίνης εδώ;
—Εμείς από θέση αρχής είμαστε αντίθετοι στη χρήση βίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Έ να συναρπαστικό
βιβλίο, εικονογραφημένο
με εξαίσια έργα τέχνης,
που μιλάει για τη
λειτουργία του εγκεφάλου
και τον τρόπο με τον
οποίο βιώνουμε την
τέχνη. Μια ξεχωριστή
οπτική γωνία για μια
άλλη «ανάγνωση ».
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Ισραήλ από τους Παλαιστίνιους.
Εμείς θα αντισταθούμε με όλη μας τη δύναμη ενάντια σ’
οποιοδήποτε σχέδιο των Ισραηλινών για την εκδίωξή μας
από τα πάτρια εδάφη. Και σας διαβεβαιώνω ότι, παρά την
στρατιωτική υπεροχή που έχει με τη στήριξη της ακόμη μεγα
λύτερης πολεμικής μηχανής των ΗΠΑ, σε περίπτωση πολέ
μου το Ισραήλ δεν θα βγει κερδισμένο.
• Κατά τη γνώμη σας, το ενδιαφέρον του αμερικανού

Προέδρου κ. Μπούς για το Ιράκ εστιάζεται καθαρά στον
βιολογικό εξοπλισμό του ή στον έλεγχο των πετρελαίων της
περιοχής;

για την επίλυση διαφορών. Δεύτερον, δεν είμαστε μόνο εμείς
αντίθετοι σε οποιαδήποτε επιδρομή των ΗΠΑ κατά του
Ιράκ, σε αυτό υπάρχει μία σχεδόν διεθνής ομοφωνία.
Το Ισραήλ και οι φίλοι του στην Αμερικανική Διοίκηση εί
ναι εκείνοι που σπρώχνουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην
κήρυξη πολέμου εναντίον του Ιράκ. Διότι το Ισραήλ σχεδιά
ζει να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο εναντίον του Ιράκ για να
συνεχίσει και να διευρύνει τα εγκλήματά του σε βάρος >υ
παλαιστινιακού λαού, με στόχο την πλήρη εθνοκάθαρση του

—Κατ’ αρχήν σε ό,τι αφορά τα βιολογικά όπλα, είναι γνωστό
ότι στη δεκαετία του ’80 οι Η Π Α ήταν εκείνες που εφόδια
σαν το Ιράκ με την πρώτη ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την κατασκευή βιολογικών όπλων. Από την άλλη το
Ισραήλ κατέχει αποδεδειγμένα βιολογικά και άλλα όπλα μα
ζικής καταστροφής, καθώς και τα μέσα για να τα εκτοξεύσει
εναντίον των στόχων του.
Το Ιράκ έχει επιτρέψει στους διεθνείς παρατηρητές να
ελέγξουν χωρίς εμπόδιο όλες τις εγκαταστάσεις του, για να
βεβαιωθούν ότι δεν κατέχει ούτε βιολογικά ούτε άλλα όπλα
μαζικής καταστροφής. Το Ισραήλ αντίθετα αρνείται έστω
και να υπογράψει τη διεθνή σύμβαση για τη μη διάδοση των
όπλων μαζικής καταστροφής. Άρα, αν πρέπει η διεθνής κοι
νότητα να επιτεθεί σε κάποια χώρα, για την κατοχή όπλων
μαζικής καταστροφής, αυτή είναι το Ισραήλ και όχι το Ιράκ.
Το 1980 το Ισραήλ είχε κάνει την πρώτη πυρηνική δοκιμή
του σε συνεργασία με το καθεστώς του «Απαρτχάιντ» της Ν.
Αφρικής. Σήμερα διαθέτει περισσότερες από 200 πυρηνικές
κεφαλές, οι οποίες -σύμφωνα με δηλώσεις ανώτατου αξιωματούχου της ισραηλινής αεροπορίας- μπορούν, όποτε κριθεί αναγκαίο, να μεταφερθούν και να ενεργοποιηθούν σε μισή ώρα από τη στιγμή που θα δοθείη διαταγή. Ά ρα το Ισραήλ
είναι ο αληθινός κίνδυνος για την ασφάλεια στη Μέση Ανα
τολή και όχι τα υποτιθέμενα όπλα του Ιράκ.
Από την άλλη πλευρά είναι γνωστό ότι το Ιράκ διαθέτει τα
μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου στον κόσμο σήμερα.

ΙΣΡΑΗΛ: ΜΥΡΙΖΕΙ ΛΥΣΗ, ΑΛΛΑ...
Ο κύκλος του αίματος συνεχίζεται στο Ισραήλ, όπου, παρά την
αισιοδοξία που δημιουργούν τα πρόσφατα δυτικά σχέδια για
επίλυση του προβλήματος στη χώρα και τη δημιουργία παλαι
στινιακού κράτους, τόσο ο ισραηλινός στρατός όσο και οι Πα
λαιστίνιοι σκληραίνουν για άλλη μια φορά τη στάση το υ ς - για
διαφορετικούς λόγους η κάθε πλευρά.
Για την ισραηλινή πλευρά, η σκλήρυνση τη ς στάσης οφείλεται
κατά ένα μεγάλο μέρος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές
που αναμένεται να διεξαχθούν τον ερχόμενο Ιανουάριο και για
τις οποίες ο σημερινός πρω θυπουργός Αριέλ Σαρόν προσπα
θεί να κερδίσει την υποστήριξη των οπαδών του κυβερνητικού
σκληροπυρηνικού κόμματος Λικούντ, έναντι του εσωκομματι
κού αντιπάλου του Βενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και να ενισχύσει
γενικότερα τη θέση του έναντι του νέου ηγέτη του Εργατικού
Κόμματος, του ειρηνόφιλου Αμράμ Μίντζα, ο οποίος εμφανίζε
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ται να αυξάνει τη δημοτικότητά του με τις πρ ό σ φ α τες μετριο
παθείς εξαγγελίες του που ευνοούν το υ ς Παλαιστίνιους.
Αντιθέσεις όμω ς υπάρχουν όπω ς είναι γνω στό και στο στρατό
πεδο των Παλαιστινίων, στο οποίο ο η γέτης του PLO Γιασέρ
Αραφάτ αντιμετωπίζει την έντονη αντίδραση τω ν μαχητικών
ομάδων τη ς Χαμάς και όίλλων οργανώ σεω ν που δεν συμφω
νούν με μια λύση που θα έρχεται από ξένους παράγοντες και
άρα θα ικανοποιεί κυρίως το υ ς Ισραηλινούς.
Έτσι συνεχίζονται οι βομβιστικές και οι στρατιωτικές ενέργει
ες, κατά κύριο λόγο εναντίον αμάχων, πρά γμ α που απειλεί να
τορπιλίσει οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία ακολουθηθεί
μετά τις επικείμενες εκλογές, με στόχο τη δημιουργία παλαι
στινιακού κράτους, την οποία π α ρ ά τη σκληρή τακτική του
φαίνεται να αποδέχεται τελικά και ο Αριέλ Σαρόν.

Μια μαρτυρία για τον Εμφύλιο
της Βασιλικής Παπαγιάννη

Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια προφορική μαρτυρία της Μ αρίας Χατζή από το
Σαραντάπορο, για τα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου, που κατέγραψε η
πεζογράφος Βασιλική Παπαγιάννη από τη Λάρισα, το καλοκαίρι του 1991.
έγομαι Μ αρία Χατζή. Στον πατέ
ρα μου - Π άσχου. Έ δ ώ , στό Σ αρα
ντάπορο γεννήθηκα, τό 1910.
’Αδέλφια ήμασταν τέσσερα. Μ άνα
δέν είχαμε. Μ άς άφησε ορφ ανά ή μά
να μας, μέ τόν μπαμπά μας μόνο. Καί
μάς πάντρεψε ή γιαγιά.
"Οταν παντρεύτηκα, βρήκα στό σπίτι
τοΰ άντρα μου -Λ ά μ π ρ ο τόν έλεγαν
ιόν άντρα μ ου- βρήκα πεθερά, πεθε
ρό, δυό συνυφάδες, τούς άντρες τους
καί τά παιδιά τους. "Υστερα ήρθαν καί
τά δικά μου παιδιά, έξι έκανα, γίναμε
δεκαοχτώ άτομα. Κ αλά ήμασταν.
Τότε δέ λέγαν τίς γυναίκες μέ τό δικό
τους τ’ όνομα. Γιάννη λέγαν τόν πεθε
ρό μου - Γιάννω φ ω νάζαν τήν πεθερά
μου. Έ γώ ήμαν ή Λ άμπραινα· τή μιά
συνυφάδα μου τή Βαγγέλη τή φ ω νά
ζαν Μήτραινα, τήν άλλη, τήν ’Α γαθή,
Γιώργαινα.
Ή πεθερά μου δέν ξεχώ ριζε τά πα ι
διά. Δέν άκούστηκε νά μαλώσει κανέ
να άπ’ τά έγγόνια της ούτε νά κατηγο
ρήσει μιά ά π ’ τίς νύφες της, ούτε γείτο
να. Μεγάλωσε τά πα ιδιά ά π ’ τίς συνυ
φάδες της, πέθαναν οί συνυφάδες της,
αύτή τά πάντρεψε. Μ εγάλωσε καί π α ι
διά ξένα. Δέν ήξερε γράμματα, ήταν
δμως λογική, ήταν ήρεμη. Κ αί τραγου
δούσε μόνη της:

Λ

Άσε με Χάρε, άσε με, σήμερα μή μέ
πάρεις
Ταχιά1Σαββάτο νά λουστώ, τήν Κυ
ριακή ν' άλλάξω
Καί τή Δευτέρα τό πρωί έρχομαι μοναχιάμου.
Έζησε ένενηνταπέντε χρόνια.
Δέν τόν πήραν τόν άντρα μου στόν
’Αλβανικό πόλεμο, μπορεί πού είχαμε
εξι παιδιά. Π ήγαν τά δυό άδέρφ ια του.
Ό Γιώργος πιάστηκε αιχμάλωτος, γύ 
ρισε μετά άπό χρόνια.
Θέλω νά τά λέω οσα έζησα, σ’ έκεΐνον
τόν άνθρωπο πού πρέπει νά τά πω.

Π ρόεδρος στό χωριό μας, τότε, μέ
τούς Γερμανούς, ήταν ό Θ όδωρος
Γκουτζουρέλας. Κι όταν οί Γερμανοί
έκαψ αν τό χωριό, αυτοί δέν επαθαν τί
ποτα. Τού Γκουτζουρέλα τά σπίτια
δέν τά έκαψαν. Μ όνο των Γκουτζουρέληδων τά σπίτια δέν κάηκαν.
Ή ρ θ α ν , έδώ, Γερμανοί καί μάζεψαν
τά γυναικόπαιδα ολα. Τούς μάζεψαν
μπροστά* παππούδες, γριές, νέες γυ
ναίκες, παιδιά καί τούς έβγαλαν σέ μιά
βρύση, κι έκαψ αν ολα τά σπίτια,
πήραν τούς νέους, είκοσι... είκοσπέντε χρονώ* χώρισαν τά ζευγάρια.
Ή τ α ν παντρεμένοι ολοι - τότε π α 
ντρεύονταν μικροί. Τούς έβγαλαν στό
Μ έγα, πού λέμε έμεΐς. Ά φ ή σ α ν τίς γυ 
ναίκες πίσω καί πήραν τούς άντρες.
Κ αί μετά τούς μαζεύουν μπροστά καί
τούς πάνε σ’ ένα μέρος πού τό λέμε
Μελίσσι. Ή τ α ν 17 τού Γενάρη τού
1944. Καί τούς σκότωσαν. "Οσοι δέν
είχαν σκοτωθεί -δ έ ν τούς πήρε τό πο
λυβόλο- έπεσαν κάτω κι έκαναν οτ’
είναι σκοτωμένοι. "Υστερα πήγαν καί
τούς έβαλαν τό πιστόλι -άλλου στ’
αυτί, άλλου στό στόμα. ’Ά φ ησαν,
άλλος πέντε π α ιδιά ... άλλος δύο...
άλλος τρ ία ... ’Ά φ η σ α ν ολοι παιδιά.
Κι αυτοί, οί Γκουτζουρέληδες ήταν
μέσα στά σπίτια τους, δέν τούς πείρα
ξαν. "Ο ταν έρχονταν οί Γερμανοί,
φεύγαν ολο τό χωριό* αυτά τ ’ άδέρφια,
οί Γκουτζουρέληδες, μέναν μέσα στά
σπίτια τους, μέ τίς γυναίκες τους, τά
παιδιά τους, τά υπάρχοντά τους.
Έ μεΐς είχαμε τριακόσια πρόβατα, μάς
τά μάζεψ αν ολα.
’Έ κ α ψ α ν τό χωριό μές στό χειμώνα.
Φ τιάξαμε καλύβες, παράγκες - έκεΐ
μέναμε. Κ αί τό καλοκαίρι έρχόμασταν
κρυφά, τή νύχτα, θερίζαμε, καί τή μέ
ρα φεύγαμε, κρυβόμασταν.
Διάβαζε πολύ ό άντρας μου, δέν ξέ
ρω τί διάβαζε, είμαι άγράμματη. ’Έ λ ε

γε: «Θά ’ρθούν κομπίνες, θά θερίζουν
τό στάρι, θά τό φέρνουν τό στάρι στό
σπίτι.» ’Έ λεγα έγώ: «Θά ’ρθούν... θά
’ρθούν... κάθισε καί καρτέρα...»
Σκεφτόμουν νά τόν πάω σέ παπά νά
τόν διαβάσει...
Γύριζε ό άντρας μου στά χωριά γύρω
καί μιλούσε* τότε μέ τούς Γερμανούς.
Είχε γερό πόστο ό άντρας μου, δέν
άφηνε νά γίνει κακό ά π ’ τούς άντάρτες
στό χωριό. Μιλούσε όπως αυτοί πού
είχανε βγάλει τό σχολείο. Ή Μηλέα
-παλιά Β ούρμπα- ήταν τό χωριό τής
μάνας του κι έκεΐ είχανε δάσκαλο έναν
κομμουνιστή, τόν Νίκο τόν Πλουμπίδη. Είχε συγγενείς ό άντρας μου έκεΐ
καί τούς έβρισκε, καί κουβεντιάζαν.
Καί τόν έμπασαν, λέω, συγγενείς του,
στό φρόνημα τού Πλουμπίδη. Κι έλεγε
πώς δέν θά θερίζουμε τό στάρι μέ τά
δρεπάνια... κι άλλα τέτοια... καί σκε
φτόμουν νά τόν διαβάσει κανένας π α 
πάς - οτι δέν ήταν στά καλά του.
Δέν άφησε ό άντρας μου νά πειρά
ξουν οί άντάρτες κανέναν έδώ, στά
χωριά, γύρω* ούτε νά σκοτώσουν. Μό
νο είχαν πάρει λίγα πρόβατα.
’Έ φ υγαν οί Γερμανοί, φάνηκαν τά
Μ.Α.Υ.2Ή ρ θ α ν στρατός. Καί τότε μέ
ναμε σέ ξένο σπίτι, γιατί οί Γερμανοί
τά ’χαν καμένα τά πιό πολλά σπίτια.
Ε ρ χό τα ν ό Λάμπρος ά π ’ έξω καί,
μιά βραδιά, τόν είδε ό Τριαντάφυλλος
ό ξάδερφός του. Τό πρω ί ήρθαν, τόν
ζήτησαν τόν άντρα μου ό στρατός.
«Δέν ήρθε» είπα έγώ. Δέν ήξερα οτι
θά μαρτυρούσαν τά πρώ τα του ξαδέρφια, ό Τριαντάφυλλος, ό Γρήγο
ρης πού είχα μέσα στό σπίτι... πού
έμπαιναν κι έβγαιναν... Κι ό στρατός
έλεγαν: «ψές ήρθε ό Λάμπρος τήν τά
δε ώρα...» Τήν άλλη: «Τήν τάδε
ώ ρα...» Κι έγώ: «Ποιος τό είπε;» Κι
ήταν αυτοί πού τά ’λεγαν.
Ό πρόεδρος τού χωριού, ό Θ όδω 
ρος Γκουτζουρέλας, έρχεται στό σπί
τι, βρίσκει τόν άντρα μου, λέει: «Λά
μπρο, γιατί έκατσες δώ;» «Θά κά
τσω» λέει ό άντρας μου, «νά παρου
σιαστώ. Δέν μπορώ νά φύγω, έχω
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οικογένεια μεγάλη.»
Ό πατέρας μου ήθελε νά μείνει ό
άντρας μου, νά παραδωθεΐ στό στρα
τό. Κι ό άντρας μου ήθελε νά παραδωθεΐ. Κι αυτός ό χωριανός μας, ό πρόε
δρος, είχε άλλα σχέδια. «Θά φύγεις»
τοΰ λέει. Ό άντρας μου είχε τά παπού
τσια του βγαλμένα -κάθονταν νά πάει
ό στρατός, πού ήταν στην έκκλησίακάθονταν νά τόν πιάσουν. Κι ό πρόε
δρος, πού τά ’χε καλά μέ τό στρατό τώ
ρα, «’Ό χι» τοΰ λέει, «θά φύγεις· ό
στρατός είναι στην εκκλησία.» «Δέ
φεύγω» ξαναλέει ό άντρας μου* «θά
καθίσω νά μέ πιάσουν.» Κι ό πρόε
δρος πάλι: «Θά φύγεις!» καί τοΰ παίρ
νει τά παπούτσια καί τόν έβγαλε έξω
ά π ’ τό χωριό. Περίμενε ώσπου νά φύ
γει ό άντρας μου, κι αυτός γύρισε πί
σω. 'Ύστερα πάει πάλι αυτός στό
στρατό, λέει: «Ό Λάμπρος Χατζής
έφυγε στό άντάρτικο.» Κι έρχονται
φαντάροι, κάνουν έρευνα στό σπίτι.
’Ανοίγουν τά μπαούλα καί ψάχνουν.
Καί λέει ή πεθερά μου: «Ά νοΐξτε ο,τι
θέλετε.» Κι αυτοί «*Άν πιάσουμε τό
γιό σου» τής λένε, «θ’ άρμαθιάσουμε τ ’
άντερά του στό φράχτη.» Μπορούσαν
νά τόν πιάσουν άν ήθελαν, μά ή προ
παγάνδα τά ’θελε άλλιώς νά γίνουνε
τά πράγματα. Πώς, τάχα, αυτός ό χω
ριανός μας θά φύλαγε τό χωριό μας
ά π ’ τό στρατό κι ό άντρας μου θά τό
φύλαγε ά π ’ τούς άντάρτες. Πού βγαίναν πάλι στά βουνά πολλοί- σάν τόν
δικό μου τόν άντρα.
Καί τί φύλαγμα ήταν αυτό; Νά διώξει
τόν άντρα μου, νά σκοτώσει εμένα.
Στό χωριό δέν είχε γίνει κανένα κακό
ά π’ τούς άντάρτες. Ό πρόεδρος, ό Θό
δωρος Γκουτζουρέλας ήθελε νά διώ
ξει τόν Λάμπρο γιά νά φυλαχτεί ή
οίκογένειά του. ’Αλλά έμένα δέ μέ φύ
λαξαν οί Γκουτζουρέληδες. Καί πάλι
αυτοί δέν έπαθαν τίποτα, όπως τότε μέ
τούς Γερμανούς.
Καί πώς νά μεγαλώσω έξι παιδιά δί
χως πατέρα; Μαζί μέ τά κουνιάδια
μου, τό Γιώργο καί τό Μήτρο, τά μεγά
λωσα. Είχαμε δυό δωμάτια κι ήμασταν
δεκαοχτώ άτομα. Κοιμόμασταν κα
ταγής όλοι. Ρίχναμε ένα τσόλι καταγής
- στην άράδα τά παιδιά μου καί τά
παιδιά άπό τις τρεις συνυφάδες μου.
Τρώγαμε λάχανα, κρομμύδια* είχαμε
λίγα σπαρτά. Δούλευαν τά κουνιάδια
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μου. Ό Χρήστος, ό μεγαλύτερος ά π ’ τά
παιδιά μου, πιάστηκε τσομπάνος, μάς
έφερνε, τρώγαμε. Βοσκοΰσε πρόβατα
μαζί μέ τόν μπάρμπα μου τόν Πασχογιάννη. Καί πάει κεϊ ένας ά π ’ τούς
Μάυδες καί λέει: «Μπάρμπα-Γιάννη,
θέλω νά μοΰ δώσεις ένα σφαχτό.» Ό
μπάρμπας μου αυτός είχε γιό άντάρτη,
ό δικός μου ό Χρήστος είχε τόν πατέρα
του άντάρτη. «Νά σοΰ δώσουμε» τοΰ
λέει. Καί στό γιό μου: «Πιάσε Χρήστο,
τη γίδα!» Τή δίνει ό γιός μου. Καί λέει ό
μπάρμπας μου στόν Μάυ: «Καλά, θά
την πάρετε τή γίδα, θά την ψήσετε, θά
τή φάτε. Έ γώ θά βγω αύριο στό χωριό
καί θέλω νά μοΰ φέρετε τήν πλάτη χω 
ρίς κρέας.» Καί τήν πήρε τήν άλλη μέ
ρα ό Πασχογιάννης, καί κοιτάει τήν
πλάτη, καί λέει: «Θά μας πάρουν έναν
άνθρωπο καί θά τόν τιμωρήσουν- θά
τόν βαρέσουν.»
Τά ’δείχνε ή πλάτη ολα. Τηρούσε3
τήν πλάτη καί ήξερε τί θά γινόταν.
Α υτός τηροΰσε τό γάλα ά π ’ ολα τά γί
δια, κι έλεγε: «Χρήστο, τό βράδι έχου
με βροχή. Πάρε τό παλτό σου.» Τη
ροΰσε τό γάλα κι έλεγε: «Έ χουμε κακοκαιριά, έχουμε άέρα.» Κ αταλάβαι
νε καί τά σύννεφα αυτός. Είχε κάνει
στή Ρωσία αιχμάλωτος τρία χρόνια,
πριν τόν τελευταίο έτοΰτον πόλεμο. Κι
αυτός έλεγε άκόμα δτι θά ’ρθοΰν τά
χρόνια πού θά κόψουν οί γυναίκες τις
πλεξούδες καί θά γίνουν σάν άγόρια.
Ρολόι δέν είχε, κι όταν ήθελε ν ’ άρμέξει, έπαιρνε τόν ίσκιο καί μετρούσε πόσα πόδια- κι έλεγε: «Τώρα είναι
άπόγεμα, πρέπει ν ’ άρμέξουμε.»
Ή τ α ν τάγμα εδώ. Τάγμα θανάτου,
τό ’λεγαν. Τοΰ Γρίβα.
Μιά μέρα είχαν σκοτώσει τρεις, δού
λευαν γιά τούς άντάρτες αυτοί οί
τρεις. Τούς βρήκαν μέ χαρτιά καί τούς
σκότωσαν. ’Ό χ ι ό στρατός, άλλοι.
’Ή μασταν στά χω ράφια, δουλεύαμεπολλές γυναίκες. ’Ακούσαμε τά όπλα,
φοβηθήκαμε. Πήραμε τόν άνήφορο
γιά τό βουνό. Λέμε ή μιά στήν άλλη:
«Ποΰ έπεσαν τά όπλα; Π οιοι σκοτώ
νουν;» «”Α» λέω έγώ, «δέν θά μείνει
κανένας, δλους θά μάς σκοτώσουν.»
Κι αυτά τά λόγια μου φτάνουν στ’
αυτιά τους. Γυναίκα, ά π ’ τήν παρέα,
τό είπε στόν άντρα της καί μαθεύτηκε.
Δέν ήμουν στό σπίτι όταν ήρθαν νά
μέ πιάσουν. “Ή τα ν τρεις φαντάροι.

’Ή μ ουν μακριά, στόν κήπο- πότιζα.
’Έ ψ α χνα ν νά μέ βροΰν. Κι όταν μέ
πήραν ήταν μαζί μου κι ό Μήτρος, ό
κουνιάδος μου- άλλά αυτόν τόν έδιω
ξαν. Κ αί μαζί μ’ έμένα έπιασαν κι
άλλες γυναίκες πού τις έβαλαν στ’
αυτοκίνητα, τις πήγαν στή Λάρισα,
στό στρατόπεδο. Ή κουνιάδα μου ή
Β άγια κάθησε οχτώ μέρες, γύρισε.
Μ ιά άλλη, ύστερα άπό κάμποσο και
ρό, πέθανε. Ά ρρώ στησε μέσα στό
στρατόπεδο. Τήν είχαν μέσα στις βρύ
σες, στά νερά, κι ήταν φθινόπωρο.
Ή τ α ν μικρή, δέν πρόλαβε νά κάνει
παιδιά. ’Έ φ υ γε ό άντρας της έξω, στά
βουνά, αυτήν τήν πήραν, ήρθε στό χω
ριό καί πέθανε. Ή τ α ν είκοσι χρονώ.
Σκοτώθηκε ό άντρας της.
Μή ρωτάς ποιος μέ πρόδωσε. Δέν ξέ
ρω άπό ποιόν έχω αυτό τό κακό.
«Θά μας πάρουν έναν άνθρωπο καί
θά τόν τιμωρήσουν- θά τόν βαρέσουν»
- δπω ς τά είπε ή πλάτη, έτσι τά έπαθα
έγώ.
Μέ πήραν στό τάγμα, γιατί ήθελαν
τόν άντρα μου πού ήταν στά βουνά.
«Νά δώσεις μιά άνάκριση» είπαν.
’Ή θελαν νά τούς δώσω λίρες έγώ.
Πώς είχε φέρει ό άντρας μου λίρες καί
τις άφησε δω. Έ γ ώ τούς έλεγα: «Δέν
είδα λίρες.»
"Ηταν τρεΐς-τέσσερις αυτοί. Πρώτα
μ’ έκοψ αν τά μαλλιά μέ μαχαίρι - τά
μαλλιά. 'Ύ στερα μ’ έβαλαν στό ξύλομέ βάρεσαν.
Μέ χτυποΰσαν δυό-τρείς. Μοΰ λέγαν: «Τώρα ξεζαλίστηκες;» Μέ άφη
ναν δυό-τρείς ώρες, μέ παίρναν πίσω,
μέ χτυποΰσαν πάλι. «Ξεζαλίστηκες
τώρα; Δέ θυμήθηκες τίποτα νά πεις;»
Κι έγώ: «Δέν ξέρω τίποτα. Αυτά πού
ήξερα, τά είπα. Ο ύτε τόν άντρα μου
είδα, ούτε ρούχα είδα.» Μέ χτυποΰσαν
μέ κουρμπάτσι.4 Μέ χτυποΰσαν δυότρείς φορές τή μέρα. Μέ χτύπησαν καί
μέ τό δπλο ύστερα, στό κεφάλι. ’Από
καλό δέν άκούω καλά; 'Ό τα ν έσπασε
τό δπλο στό κεφάλι, είπαν: «’Έσπασε
τό δπλο, αυτό τό ιερό πράγμα, άπό σέ
να τήν κομμούνα;» Κ αί μέ χτύπησαν
πιό πολύ μετά. Κι όταν μέ χτυποΰσαν,
λέγαν: «Γιατί είπες “ Δέν θ ’ άπομείνει
κανένας;” ».
Κλαίω πού τά συλλογιοΰμαι.
’Εκεί πού μέ χτυποΰσαν, στό κρατητήριο, μόνο έγώ ήμουνα γυναίκα. Κι

ήταν εκεί κι ένας Μ εταξιώτης, ά π ’ τό
χωριό Μ εταξά, κα ί τόν λέγαν έτσι· Νι
κόλα, τόν φω νάζαν. Του είχαν δεμένα
τά χέρια καί τού έβγαλαν τά π α π ο ύ 
τσια. Τόν ξάπλω σαν, πέρασαν στά π ό 
δια του τό οπλο κ α ί τόν χτυπούσαν
στίς φτέρνες.5Ε κ είν ο ς τό ’χε χάσει καί
τούς λέει: «’Έ χ ω οπλο.» Τόν πήραν,
τόν πηγαίνουν στό χω ριό του, στό Μ ε
ταξά, άλλά δέν είχε οπλο νά τούς δώ 
σει, καί τόν φέρνουν πίσω, κ α ί τού
δώσαν κι άλλο ξύλο· πολύ. Γύρισε στό
χωριό του, κι ά π ό λίγον καιρό πέθανε.
Άλλά ήταν κλεισμένοι στό κρατητήριο καί δυό χω ριανοί μου· ό Κίμων ό
Καραμήτσιος καί ό Διονύσης ό Ντάλλας.
Ά πό κεϊ, ύστερα, μ’ έδεσαν τά χέρια
μέ χειροπέδες. Τ ά χέρια μου τά δέσαν
πίσω. Δυό μέρες κα ί δυό νύχτες δεμέ
να τά χέρια. Δέν εκλαιγα. Τ ίποτα στεγνή ή ψυχή.
Ή ταν εκεί, στό κρατητήριο αυτοί οί
χωριανοί μου καί μέ τάισαν. ’Έ φ ερνα ν
οί δικοί τους, ά π ’ τό χωριό, φαΐ.
Έ φεξε ή μέρα καλά, κι ά π ’ τό κρατη
τήριο μέ παίρνουν δυό φ αντά ροι καί
μέ πάνε σ’ ένα ρέμα. Ε μ έν α κι άκόμα
έναν. Δεμένα τά χέρια μου καί μ’ έβα
λαν ψηλά, στό ρέμα, κι έκεΐ βάζουν τό
πολυβόλο. Λέει ένας: «Θ ά σέ σκοτώ
σουμε.» «Σκοτώστε με» λέω. «’Έ χεις
έξι παιδιά, τ ’ άφησε ό Β ούργαρος
αυτός, πρέπει νά τ ’ άφήσεις κι έσύ;
Πρέπει νά σκοτώσουμε;» «Π ρέπει νά
τ’ άφήσω» λέω· «άφοΰ δέν έχω άλλο
νά σάς δώσω - μιά ψυχή έχω μόνο νά
σας δώσω.» ’Έ τσ ι είπα. Ο ύτε φ οβό
μουνα ούτε έτρεμα. Τό ’χα πάρει άπόφαση νά σκοτωθώ.
Στήσαν τό πολυβόλο. Γαλάζιες, κόκ
κινες σφαίρες περνούσαν άπό δώ, ά π ό
δίπλα μου. Έ γ ώ καρτερούσα νά μέ
σκοτώσουν. ’Ό ρ θ ια μ’ είχαν. ’Έ κ α να
μέσα μου τό σταυρό μου κ α ί περίμενα.
«Θά σέ σκοτώσουμε» λένε πάλι, «καί
θά σέ ρίξουμε μέσα στό ρέμα* θά σέ
φάνε τά λούπια6 καί δέν θά σέ δει κ α 
νένας.» Λέω έγώ: «Δέν έχω κανέναν
νά μέ δει. Τ ά πα ιδιά μου είναι μικρά,
έναν άδερφό πού έχ ω ...»
Μέ παίρνει ά π ό κεϊ ένας φ αντάρος
-τώρα ήταν άλλοι κάνα-δυό νά βά
λουν εκεί πού είχαν βάλει έμ ένα - μέ
παίρνει καί μού λέει: «Γιατί δέ λές τί
έχεις; Τά θέλουν αυτοί - δώσε άμα

έχεις.» Οί άνώ τεροι δηλαδή θέλαν τις
λίρες. Π άλι έγώ: «Μιά ψυχή έχω νά
τούς δώσω. Κι άμα θέλουν νά μέ σκο
τώσουν, νά μέ πάρουν καί νά μέ πάνε
στό χωριό, στήν πλατεία, νά μέ δούνε
τό χω ριό πώ ς θά μέ σκοτώσουν.»
Μέ παίρνουν πάλι, μέ κλείνουν, έκεΐ,
στό κρατητήριο μέσα. Ά π ό κεϊ, ύστε
ρα, μέ πλάκω σαν μέ πέτρες. Τ ’ άνάσκελα κ α ί μ’ έβαζαν πέτρες, έδώ, στήν
κοιλιά, στό στήθος. «’Ά μ α σέ ξεπλακώσουμε, θά σέ ντουφεκίσουμε» έλε
γαν οί φαντάροι, «θά σέ ξεπλακώσουμε έμεις δποτε θέλουμε.» Μέ πλάκω 
σαν μέ βαριές πέτρες καί πηδούσαν
αυτοί πάνω στίς πέτρες καί μ’ έκαιγαν
τό πρόσω πο μέ τσιγάρο. Δέν έκλαιγα,
δέ φώ ναζα, είχα βάλει σίδερο στήν
καρδιά μου. Τό ’χα πάρει άπόφαση.
Μ ’ άφησαν, έκεΐ, δυό-τρεϊς ώρες.
Στό τάγμα, έκεΐ, πού μέ είχαν, έρχε
τα ι ένας ά π ’ τό χω ριό μου. Ά ντώ νη ς
Π αλάσκας λεγόταν. Είχε τόν γαμπρό
του φ αντάρο, εκεί, στό τάγμα. Καί
φέρνει στόν Ταξίαρχο ενα λαγό. Λέει:
«Τί γίνεται μ’ αυτή τή γυναίκα έδώ;»
«Μ πορεί νά τή σκοτώσουμε» άπαντάει ό Ταξίαρχος, «μπορεί καί νά τή στείλουμε έξορία.» «Δέν θά τή στείλετε
έξορία. ’Έ χ ει έξι παιδιά» τού λέει ό
Ά ντώ νη ς Παλάσκας.
Μέ ξεπλάκωσαν κι έμεινα, έκεΐ, στό
κρατητήριο δυό βραδιές· μιάμιση μέ
ρα ... δύο μέρες... - ξέρω πόσες ήταν;
Μού λένε: «'Ά μα υποστηρίζεις τό κόμ
μα, θά σέ πάρουμε ξανά πίσω.» Κι
έγώ: «Ούτε νά τό υποστηρίξω, ούτε νά
τ ’ άκούσω, ούτε νά τό δώ.»
'Ό ,τ ι ήθελαν σ’ έκαναν.
Ή ρ θ ε , κεϊ πού ήμουνα, ό Ταξίαρχος.
«Θ ά πας στό χωριό σου» μού λέει, «νά
ταΐσεις τά παιδιά σου. Κι άμα φανεί
αυτός ό Β ούργαρος, τί νά τόν κάνου
με;»
«'Ό ,τι θέλετε»
τού
λέω.
«Σκοτώστε τον, κάντε τον ο,τι θέλετε.
Ν ά μήν τόν ξέρω γιά άντρα μου.»
"Υστερα μέ ρώτησε ποιό παιδί
λυπάμαι πιό πολύ. «'Ό λα τά λυπάμαι»
τού λέω. «Ά λλά τόν Γιάννη, πού είναι
τριώ χρονώ, ό πιό μικρός, τόν λυπάμαι
περισσότερο. Τά άλλα είναι λίγο πιό
μεγάλα.»
Μ ’ άπόλυσαν. Π ερπατάω σιγά-σιγά.
Κ ατεβαίνω σ’ ενα ρέμα κι έκεΐ μέ βλέ
πει ό Ά ντώ νη ς ό Παλάσκας.
«Μαρία» μέ φω νάζει, «έλα νά φας

καρπούζια!» «Δέν τρώω» τού λέω,
«ούτε καρπούζια ούτε τίποτα.»
Βρήκα ένα κορίτσι ύστερα, τή Ρήνα.
Ε ίδα άπό πέρα, είχε δυό παγούρια.
'Έ να παγούρι νερό τό ήπια ολο. Πώς
τό ήπια; Σάν κότα χαζιά. Λέω: «Πού
είναι τό πηγάδι;»7 Δείχνει ή Ρήνα. Π η
γαίνω κι ά π ’ τόν πόνο τόν πολύ πού
είχα, βάζω τό κεφάλι μου στό νερό.
Δέν ήταν βαθύ, λίγο νερό έβγαινε.
Ξεζαλίζομαι, σηκώνομαι. Ή ρ θ α ,
έδώ, στό χωριό. Είχα δυό συνυφάδες,
τά παιδιά τά είχαν πάρει αυτές.
Καταπληγώθηκε τό σώμα μου. Δέν
καταλάβαινα πόνο, είχε μουδιάσει τό
κορμί ολο. Μέ πατούσαν. «Έ δώ πονά
ει;» «Μέ πονάει.» «Έδώ;»
Στούμπισαν οί συνυφάδες μου κρομ
μύδια καί μού τά ’βαλαν στό κεφάλι.
Ό πατέρας μου κόβει ενα πρόβατο
καί τό ’γδάρε. Παίρνει τό τομάρι, τ ’
άλειψε μέ λάδι, έβαλε καί θυμίαμα,
έρχεται καί μού τό περνάει πάνω ά π ’
τό κεφάλι - νά τυλίξει ολο τό κορμί. Τό
κορμί είχε γίνει γαλάζιο. Κάθισα είκοστέσσερεις ώρες μέ τό τομάρι. Βρώμι
σε κι ήρθε ένας άλλος καί τό τράβηξε.
Κι αυτός μ’ έκοψε τέσσερα-πέντε γυα
λιά, βεντούζες πού λένε - άφού χάρα
ξε μέ ξυράφι τό δέρμα* έβγαλε μιά λε
κάνη αίμα.
Κάθισα στό κρεβάτι δυό μέρες. Τά
παιδιά μέ γυρεύαν. Κι ό πατέρας μου,
άπό τότε πού μ’ έπιασαν, μιά φορά
ήρθε στό σπίτι μου, έπειτα δέν ξαναπάτησε. Ό πατέρας ήθελε νά μή φύγει
ό άντρας μου, νά μείνει καί νά παραδωθεΐ στό στρατό. Ή μ α ν τότε τριανταέξι χρονώ.
Δέν τόν έχω τόν άντρα μου κι έγώ,
σκοτώθηκε. Ρωτήσαμε, φτιάξαμε χαρ
τιά τρεις φορές, μας γύρισαν πίσω.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ταχιά: αύριο
2. Μ.Α.Υ.: Μονάδες Ασφαλείας
'Υπαίθρου.
3. Τηρώ: Παρατηρώ, θωρώ, κοιτάζω.
4. Κουρμπάτσι: Μαστίγιο μέ πολλές
δερμάτινες λουρίδες -σέ πλεξούδαπού, κάποτε, καταλήγει σέ σφαιρίδιο.
5. Βασανιστήριο μέ φάλαγγα.
6. Λούπια: Λύκοι. Ά πό τό λατινικό lupus.
7. Πηγάδι: Στήν περιοχή τών υψιπέδων
του Σαραντάπορου οπού είναι λίγο τό
νερό, ονομάζουν τήν πηγή-πηγάδι.
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Μικρομεοαίοι όλης της χώρας, cvodciTc!
του Αυγουστίνου Ηλιόπουλου

μείς, οι εφτακόσιες πενήντα χι
λιάδες Έλληνες, μικρομεσαίοι,
ελεύθεροι επιχειρηματίες, γεν
νημένοι υπερήφανοι και θαρρα
λέοι, ίσως οι μόνοι, που επιλέξαμε να πάρουμε ο καθένας στα δικά του
χέρια την προσωπική του μοίρα και δεν
καταδεχθήκαμε να την φορτώσουμε σε
ξένες πλάτες, στο Δημόσιο, στις ΔΕΚΟ
, ή σ’ οποιονδήποτε τρίτον,
Προβληματισμένοι βαθύτατα με το
νοσηρό κοινωνικό κλίμα που μας περι
σφίγγει ασφυκτικά εδώ και χρόνια,
Σκεφτήκαμε και καταλήγουμε στ’
ακόλουθα:
1. Διαπιστώνουμε με παρρησία ότι,
σαν κατηγορία του ενεργού πληθυ
σμού, αποτελούμε το πιο σημαντικό
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και
της ελληνικής οικονομίας αφού, μαζί μ’
όσους απασχολούμε, το σύνολο αυτών
που συντηρούνται από τη δική μας δρα
στηριότητα, ξεπερνά τα δυόμιση εκα
τομμύρια οικογενειών.
Με την ίδια βεβαιότητα διαπιστώνου
με επίσης ότι και σαν πρόσωπα, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είμαστε
από τα πιο ζωντανά και τα πιο δημιουρ
γικά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας.
Κι αυτό είναι φυσικό γιατί ο αγώνας
για επιβίωση και για προσωπική προ
κοπή, έτσι όπως, εμείς μόνο, δρούμε
ολομόναχοι μέσα σε ένα σαφώς εχθρι
κό περιβάλλον, μας υποχρεώνει σε μό
νιμη εγρήγορση, κινητοποιεί, ασκεί και
ακονίζει ασταμάτητα το μυαλό μας και
μας σπρώχνει αδιάκοπα σε συνεχείς
αναπροσαρμογές και συνεχείς καινο
τομίες, δηλαδή σε συνεχή δημιουργία.
Εμάς μόνο, σε αντίθεση με όλες τις άλ
λες κατηγορίες του πληθυσμού που, κι
όταν ακόμη μοχθούν, παραμένουν
ωστόσο κατά βάθος ξένοιαστες γιατί
έχουν φορτώσει στην Πολιτεία ή σε κά
ποιον ιδιώτη εργοδότη τη μέριμνα για
το αύριο.
Συνοψίζοντας λοιπόν διαπιστώνουμε
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ότι είμαστε και απαραίτητοι και άξιοι,
ίσως μάλιστα από τους πιο απαραίτη
τους κι από τους πιο άξιους της ελληνι
κής κοινωνίας.
2. Διαπιστώνουμε ακόμη με μεγάλη
οργή και μεγάλη αγανάκτηση ότι η
αποφασιστική συμβολή μας στο κοινω
νικοοικονομικό γίγνεσθαι αναγνωρίζε
ται μεν καθολικά αλλά η αναγνώριση
αυτή ηθελημένα και υποκριτικά είναι
μόνον φραστική. Στην πραγματικότητα
είμαστε κοινωνικά, όχι απλώς υποβαθ
μισμένοι αλλά ουσιαστικά απόβλητοι.
Πολίτες δεύτερης κατηγορίας, βολικοί,
νομοταγείς κι ευκολόπιστοι, στους
οποίους οι πάντες αδίστακτα φορτώ
νουν αφειδώς υποχρεώσεις χωρίς αντί
στοιχα να τους αναγνωρίζουν δικαιώ
ματα. (Δικαιώματα πρακτικώς ασκήσιμα βέβαια και όχι μεγαλόστομα, νομι
κά κατασκευάσματα, οικονομικώς
απρόσιτα σε ταπεινούς, μεμονωμένους
πολίτες.)
Με οργή και αγανάκτηση παρακο
λουθούμε τις άλλες επαγγελματικές
κατηγορίες του πληθυσμού, πολιτι
κούς, δημόσιους υπαλλήλους, τραπεζι
κούς, τους ασφαλιστές που μας ασφα
λίζουν, κι ακόμη τους δικηγόρους που
μας υπερασπίζονται, τους δικαστές
που μας δικάζουν, τους δικαστικούς
επιμελητές που μας επιδίδουν τις κλή
σεις, τους υπαλλήλους και τους εργά
τες μας κι ένα σωρό άλλους «συμβού
λους», παρασιτικούς μεσάζοντες και
τοκογλύφους, τους παρακολουθούμε
να συνωστίζονται και να αντιδικούν
για το πώς θα διανείμουν ερήμην μας
το εθνικό προϊόν που εμείς δημιουρ
γούμε, μόνο εμείς, σε ξένους γ ι’ αυτούς
«αχυρώνες», με τη δική μας δημιουργι
κότητα, τη δική μας άγρυπνη, εξουθενωτική και συχνά υπεράνθρωπη προ
σπάθεια και κυρίως με δικό μας απο
κλειστικά ρίσκο.
Συνοψίζοντας λοιπόν διαπιστώνουμε
ότι είμαστε αδικημένοι ίσως μάλιστα

από τους πιο αδικημένους της ελληνι
κής κοινωνίας.
3. Καταγγέλλομε την ελληνική Πολι
τεία ότι είναι ο αρχικός και κύριος
υπεύθυνος αυτής της υποβάθμισης.
Ανήμπορη να οργανώσει αρμονικά και
δίκαια την κοινωνία, να εκπληρώσει
δηλαδή αυτό που συνιστά την κύρια
αποστολή της, η ελληνική Πολιτεία
εγκαταλείφθηκε σχεδόν αδιαμαρτύρη
τα στις παρεμβάσεις, ουσιαστικά στο
έλεος των εκάστοτε ισχυρών (που, όχι
τυχαία βέβαια, είναι και οι πιο άπλη
στοι και οι πιο αδίστακτοι) περιορίζο
ντας τον δικό της ρόλο στην παθητική
διαχείριση μιας αναχρονιστικής δημό
σιας διοίκησης, βαρύτατα μάλιστα διαβρωμένης από τη διαφθορά. Παράλλη
λα αναζήτησε εξιλαστήρια θύματα για
να φορτώσει τη δική της ανικανότητα
και τις δικές της ευθύνες.
Σαν πιο βολικούς επέλεξε εμάς γιατί
είμαστε οι μόνοι ανοργάνωτοι και δεν
μας φοβάται.
Έ κ α νε αδίστακτα την άσκηση της
δουλειάς μας μαρτυρική και κατάντησε
τη ζωή μας ένα συνεχές ψυχοφθόρο άγ
χος. Αδιαφορώντας τελείως για τη μοί
ρα μας και για τις συνθήκες της δουλει
άς μας, καθημερινώς μας επιβάλλει αυ
ταρχικά νέες υποχρεώσεις και δεν δι
στάζει να ποινικοποιήσει με αναλγησία
τις απαιτήσεις της, ακόμη και τις κραυ
γαλέα αστικές, μεταβάλλοντας επαί
σχυντα τους απονεμητές της Δικαιοσύ
νης σε άβουλους εισπράκτορες του Δη
μοσίου.
Σε πείσμα του Συντάγματος τεκμαίρει
όλες τις επιχειρήσεις κερδοφόρες, ακό
μη και όταν κι όσες καταστρέφονται,
τις φορολογεί συνειδητά για κέρδη
ανύπαρκτα, ακόμη και για αυταπόδει
κτες και κραυγαλέες ζημίες, χρεώνει
τόκους και άγρια πρόστιμα και διαπο
μπεύει τους επιχειρηματίες σαν φορο
φυγάδες.
Έ τσι, τελικά, όσους από μας δεν κα-

Ε κ δ ό σ ε ις Π ο ιό τ η τ α ς
τάφερε ακόμη να κλείσει στη φυλακή,
μας φόρτωσε από έναν ογκώδη φάκελο
ποινικού μητρώου και μας απώθησε
οριστικά στο περιθώριο.
4. Καταγγέλομε το τραπεζικό μας σύ
στημα ότι είναι ο άλλος μεγάλος υπεύ
θυνος της υποβάθμισης και της περιθω 
ριοποίησής μας. Πράγματι, προκειμένου οι Τράπεζες να αποκομίσουν κέρ
δη, όχι απλώς διευκολύνουν αλλά συνή
θως οργανώνουν αυτές τον αφανισμό
μας.
Αντί να εξασφαλίζουν στα δημιουργι
κά στοιχεία της κοινωνίας τα κεφάλαια
που απαιτούνται για να παράγουν τον
εθνικό πλούτο (αυτό δηλαδή που απο
τελεί τη μόνη δικαίωσή τους ως θε
σμού), οι Τράπεζες αντίθετα αρμέγουν
ασύστολα τις παραγω γικές επιχειρή
σεις και ανακατανέμουν κατά τρόπο
απαράδεκτο το εισόδημα που εκείνες
δημιουργούν. Επιφυλάσσουν τη μερίδα
του λέοντος για τους κατ’ εξοχήν παρασιτικούς κερδοσκόπους, τους «ραντιέρηδες» και τους πάσης φύσεως τοκο
γλύφους απομυζώντας τους παραγω 
γούς μέχρι τον αναπόφευκτο αφανισμό
τους.
Η μέθοδος είναι πάντα η ίδια: κατά τη
θετική φάση της δημιουργικότητάς μας,
μας δελεάζουν έντεχνα και μας παγι
δεύουν για να μας καταστήσουν -κ α ι
να μας κρατούν- ομήρους. Κ αι μόλις οι
αναπόφευκτες, οι νομοτελειακές μετα
βολές στις συνθήκες της αγοράς, απαι
τήσουν κάποτε από εμάς κάποιες αντί
στοιχες προσαρμογές, τότε, αντί να μας
συμπαρασταθούν, αντίθετα μας απορ
ρίπτουν αδίστακτα, και χωρίς τύψεις,
καρπώνονται και ό,τι δικό μας έχει
απομείνει.
Αυτό το απάνθρωπο σύστημα θεμε
λιώνεται στο αποκρουστικό, το ανα
χρονιστικό και αντικοινωνικό μοντέλο
Σάυλωκ, δηλαδή στην ιδέα της ψυχρής
και κυνικής τοκογλυφίας, που συσσώρευσε μέσα στους αιώνες απέραντη αν
θρώπινη οδύνη. Πώς είναι τώ ρα δυνα
τόν στις αρχές του 21ου αιώνα να ανε
χόμαστε τον έναν από τους δύο συντε
λεστές της παραγωγής, δηλαδή το Κε
φάλαιο, να αμοίβεται και μάλιστα
πλουσιοπάροχα και μάλιστα χωρίς κα
μία προσπάθεια από μέρους του και
ιδίως χωρίς κανένα ρίσκο, ακόμη κι
όταν ο άλλος συντελεστής, δηλαδή η

Εργασία, όχι μόνο δεν πραγματοποιεί
κέρδη αλλά ξεκάθαρα ζημιώνει;
5. Καταγγέλομε τον εργατικό Συνδι
καλισμό γιατί από πνευματική οκνηρία
αρνείται να εμβαθύνει στους πολύπλο
κους μηχανισμούς της σημερινής οικο
νομικής πραγματικότητας και προτιμά
να μένει προσκολλημένος σε απολιθωμένα, απλουστευτικά ιδεολογήματα
του περασμένου αιώνα κι επιμένει να
μας θεωρεί ταξικούς του αντιπάλους
γιατί λεγόμαστε εργοδότες κι επομέ
νως είμαστε «εκμεταλλευτές».
Αρνούμενος να δει ότι η εκμετάλλευ
ση στη σύγχρονη κοινωνία περνά από
άλλα, περίπλοκα κανάλια και έχει άλ
λες μορφές, ο ελληνικός εργατικός
συνδικαλισμός αποπροσανατόλισε το
εργατικό κίνημα και περιόρισε το ρό
λο του σε μπάστακα της υφιστάμενης
εργατικής νομοθεσίας. Ο «ταξικός
αγώνας» εκφυλίστηκε σε γελοίες δι
καστικές διεκδικήσεις για καθυστερη
μένα ημερομίσθια ή για καταβολές
αναδρομικών, διεκδικήσεις μάλιστα
που κατά κανόνα στρέφονται και στέλ
νουν καθημερινά στη φυλακή αξιο
θρήνητους, ημιθανείς «εργοδότες»
που βέβαια μόνο τον Καπιταλισμό δεν
συμβολίζουν.

Έτσι οι πραγματικοί πλούσιοι, που βέ
βαια μόνον εργοδότες δεν είναι, καγχά
ζουν βλέποντας τους «ταξικούς αγώνες»
να μετατοπίζονται μακριά τους και μά
λιστα με πρωτοβουλία της συνδικαλι
στικής ηγεσίας.
Μπροστά σ’ αυτό το απαράδεκτο κα
θεστώς που γέμισε τη χώρα με ερειπω
μένα βιομηχανοστάσια, που ευνούχισε
χιλιάδες χαρισματικών επιχειρηματιών
και που ανέδειξε μια πελώρια τάξη κη
φήνων που ξένοιαστοι ευημερούν πλάι
στην τάξη τη δική μας των δημιουργών
που ασφυκτικά υποφέρουν,
Αποφασίζουμε
Να συσπειρωθούμε για να αντιδράσουμε αποφασιστικά μέχρι αυτό το κα
θεστώς να το ανατρέψουμε. Γι’ αυτό
καλούμε: μικρομεσαίοι όλης της χώρας
ενωθείτε. Ενωθείτε για να δώσετε να
καταλάβουν όλοι αυτοί που συγκρο
τούντο επιχειρηματικό μας περιβάλλον
ότι, σ’ αυτό το σκληρό έργο της δημι
ουργίας και της ανάπτυξης, εμείς είμα
στε οι πρωταγωνιστές κι αυτοί είναι
απλό ί κο μπάρσο ι.
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Το βιβλίο «Η Ελληνική Γλώσσα Με
σαιωνική και Νέα» του γνωστού Ελλη
νιστή και Βυζαντινολόγου R. Brow
ning, πάντοτε επίκαιρο, κυκλοφορεί σε
τρίτη έκδοση. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη γλώσσα της Βυζαντινής
Λογοτεχνίας, ενώ στο δεύτερο εξετά
ζεται το ζήτημα της Ελληνικής δι
γλωσσίας χθες και σήμερα. Στόχο του
βιβλίου αποτελεί η κατάδειξη μιας συ
νεχούς παράδοσης της Ελληνικής
γλώσσας από τα ομηρικά ποιήματα
(7ος αι. π.Χ.) ως τις μέρες μας. Η ειδι
κότερη προσέγγιση αφορά την ανά
πτυξη της Ελληνικής γλώσσας από
την Ελληνιστική εποχή μέχρι σήμερα.
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To σχέδιο Α νάν
και τα napcnopcva
Από τον γιατρό Δ ιον.
Παπαδάτο
η επιστολή που ακολουθεί:
Αγαπητό Αντί
Πολύς λόγος γίνεται τις τε
λευταίες ήμερες σχετικά με
το κυπριακό ζήτημα. Θα
ήθελα να σταθώ σε ορισμένα
καίρια κατά την άποψή μου
σημεία:
α) Είναι απαράδεκτο να
ζητείται εκβιαστικά η όποια
απόφαση να παρθεί πριν
από την σύνοδο της Κοπεγ
χάγης στις 12 Δεκεμβρίου
όπου θα πραγματοποιηθεί^)
η ένταξη της Κύπρου στην
Ε.Ε. Νομίζω ότι είναι εκ του
πονηρού η κατάθεση του
σχεδίου την δεδομένη χρονι
κή στιγμή, όπου δεν υπάρχει
αρκετός χρόνος για τη μελέ
τη του. Θα μπορούσαν οι
υπεύθυνοι να καταθέσουν
τις προτάσεις τους είτε κά
ποιους μήνες πρωτύτερα, εί
τε τώρα χωρίς όμως τόση
πίεση στα χρονικά όρια.
Φαίνεται όμως ότι αυτό που
επιζητείται είναι τα δύο ζη
τήματα (Κυπριακό - ένταξη
Κύπρου στην Ε.Ε.) να αντι
μετωπιστούν ως «πακέτο»,
αφήνοντας να αιωρείται
στην ατμόσφαιρα η απειλή
ότι τυχόν μη αποδοχή του
σχεδίου από εμάς θα δυσχεράνειτην είσοδο της Κύπρου
στην Ε.Ε.
β) Είναι πολύ δύσκολο να
αποδεχθούν οι Ελληνοκύ
πριοι το σχέδιο Ανάν, από τη
στιγμή που οι Τουρκοκύπρι
οι θα συμμετέχουν κατά 50%
σε διάφορους τομείς της δη
μόσιας ζωής (στρατό, Κε
ντρική Τράπεζα κ.ά.). Πρέ
πει όμως να γίνει κατανοητό
ότι οι Τουρκοκύπριοι απο
κλείεται σε οποιοδήποτε
σχέδιο λύσης να εμφανι
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στούν ως μειονότητα και όχι
ως ισότιμη κοινότητα με τους
Ελληνοκύπριους. Δυστυχώς
αυτή τη στιγμή (μάλλον από
το 1974 και μετά) η τουρκοκυπριακή κοινότητα βρίσκε
ται σε θέση ισχύος, οπότε εί
ναι μάλλον ουτοπία να περι
μένουμε ότι οι δυο πλευρές
θα εμφανιστούν με τα προ
του 7 4 δεδομένα.
γ) Έ χ ω την αίσθηση ότι σε
όλα τα εθνικά μας θέματα
παίζεται το ίδιο κακοσκηνοθετημένο έργο. Και εξηγού
μαι: Ό λ α τα τελευταία χρό
νια συζητάμε για το Κυπρια
κό λες καιτο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το 1974 και
μετά. Ό μω ς το πρόβλημα
υφίσταται τουλάχιστον εδώ
και 50 χρόνια και η ελληνο
κυπριακή (και ελληνική
πλευρά) έχει τεράστιες ευ
θύνες στην εμφάνισή του:
Λόγω της εμμονής της στην
Ένωση και όχι στην ανεξαρ
τησία του νησιού, κάτι που
πανικό βάλε τους Τουρκοκύ
πριους, αλλά και λόγω της
αλαζονείας και της καταπίε
σης που υφίστατο η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Επίσης
δόθηκαν ευκαιρίες στον Μα
κάριο για λύση του ζητήμα
τος με ευνοϊκούς όρους και
για τις δυο κοινότητες με
αποκορύφωμα την συμφω
νία Ζυρίχης-Λονδίνου, όμως
δυστυχώς εμείς την κλωτσή
σαμε. Αναπόφευκτα λοιπόν
ήρθε η τουρκική εισβολή και
εμείς από τότε κλαιγόμαστε
και κατηγορούμε (ως συνή
θως) τα σκοτεινά συμφέρο
ντα και ξένα κέντρα που
απεργάζονται την καταστρο
φή του έθνους μας, ενώ μό
νοι μας βγάλαμε τα μάτια
μας. Βέβαια και οι ξένες δυ
νάμεις έβαλαν το χεράκι
τους, όμως ξεχνούμε πως
στην πολιτική τα πάντα είναι
θέμα συμφερόντων και πως

τα δίκαια και οι συναισθη
ματισμοί έρχονται σε δεύτε
ρη μοίρα. Άλλωστε κακώς
έχουμε την άποψη ότι οι ξέ
νες δυνάμεις πάντα μας χρω 
στάνε κάτι. Και για να επιστρέψω κλείνοντας στην ει
σαγωγή του σημείου γ) μή
πως η όλη ιστορία του Κυ
πριακού σάς θυμίζει το σκο
πιανό ζήτημα; Και εκεί είχα
με την ευκαιρία να αποδε
χθούμε κάποιο σύνθετο όνο
μα με τον προσδιορισμό Μ α
κεδονία και να διεισδύσουμε επιχειρηματικά και πολι
τιστικά στην μικρή αυτή χώ 
ρα. Εμείς όμως τι πράξαμε;
Σηκώσαμε και πάλι τα λάβα
ρα του εθνικισμού, επιβάλα
με εμπάργκο στους Σκοπια
νούς, και γίναμε το μαύρο
πρόβατο της Ευρώπης. Θ α
θυμάστε βέβαια τα συλλαλη
τήρια των Ελληναράδων.
Δέκα χρόνια μετά τι καταφέ
ραμε;
Ό λος ο κόσμος αποκαλεί
την ΠΓΔΜ Μακεδονία,
εμείς παρακαλάμε για ένα
σύνθετο όνομα (ότι δηλαδή
μας πρόσφεραν παλιότερα
και δεν το θέλαμε) αλλά τώ
ρα είναι πια πολύ αργά.
Ως συμπέρασμα, θα ήθελα
να τονίσω ότι σ’ αυτή τη χώ 
ρα περισσεύουν οι πατριώ
τες και οι Ελληναράδες που
ως συνήθως τα κάνουν μού
σκεμα και λείπουν οι μετριο
παθείς που να έχουν γνώσεις
εξωτερικής πολιτικής.
Με τιμή
Παπαδάτος Διονύσιος

Από τον Κώστα Ζάγκαλη
η δεύτερη επιστολή:
Σαράντα-πενήντα χρόνια
ασχολούμαστε με το Κυ
πριακό και καμία φορά δεν
εξετάσαμε τη λύση της διχο
τόμησης. Έ τσι, σήμερα που
αυτή η λύση νο ειάΕ,εται τόσο

πολύ, δεν μπορούμε να την
επιστρατεύσουμε... διότι εί
ναι άγνωστη. Φτάσαμε στο
παραπέντε χωρίς να έχουμε
επεξεργασμένες όλες τις δυ
νατές λύσεις. Ο ι πολιτικοί
μας είναι απροετοίμαστοι
για μια τέτοια λύση, το ίδιο
και ο διεθνής παράγοντας, η
δε κοινωνία μας έχει ακού
σει μόνον για την ... (αποφεκτέα) «ντεφάκτο» διχοτόμη
ση. Και όλα αυτά όταν σε μια
(την χειρότερη) μορφή της
διχοτόμησης έχουμε ήδη
φτάσει (υποχωρώντας). Τι
λιγότερο από διχοτόμηση εί
ναι η «διζωνική-δικοινοτική»; Και διχοτόμηση είναι
και ανασφαλής λύση είναι.
Γιατί, λοιπόν, δεν εξετάζου
με τα υπέρ και τα κατά της
πραγματικής διχοτόμησης;
Γιατί δεν βάζουμε στόχο μας
την δίκαια διχοτόμηση; Μή
πως μπορεί κάτι να γίνει τώ
ρα, έστω και καθυστερημέ
να; Ακόμη και αν δεν μπορεί
να εφαρμοστεί αυτή η λύση
στην παρούσα φάση, θα εί
ναι ωφέλιμο για την επικεί
μενη διαπραγμάτευση αλλά
και για όλο το μέλλον του
Κυπριακού να είμαστε προε
τοιμασμένοι στο θέμα. Εξη
γείστε μας, κύριοι πολιτικοί,
με περισσότερα (και απλά)
λόγια τα αρνητικά της διχοτομικής λύσης.
Το παρόν κείμενο θέλει να
είναι μια δραματική έκκλη
ση προς την πολιτική ηγεσία
και την κοινή γνώμη να ξεκι
νήσει τώρα η εξέταση της διχοτομικής λύσης. Η δημιουρ
γία δύο τελείως ανεξάρτη
των κρατών απαλλάσσει από
όλα τα αρνητικά της λύσης
Ανάν: την μη λειτουργικότη
τα, την ανασφάλεια, τις αδι
κίες σε βάρος μας στην κατα
νομή των αξιωμάτων, την
εξάρτηση από τρίτους (ανώ
τατο δικαστήριο), τον κίνδυ
Νλ

νο της εισροής μυριάδων
Τοΰρκων-Ανατολιτών στο
νησίκτλ, κτλ. Την ίδια στιγμή
η διχοτόμηση δεν κλείνει την
πόρτα της Ε.Ε. για την Κύ
προ, επιτρέπει περισσότερη
και πιο άμεση προστασία
από την Ελλάδα, ικανοποιεί
τους ιστορικούς πόθους και
τα όνειρα των Ελληνοκυ
πρίων να ζήσουν σαν Έ λλ η 
νες. Με το σχέδιο Ανάν θα
μετατραπούν για πάντα σε
«Κύπριους» και κανείς δεν
θα τους λέει Έ λληνες. Την
Κύπρο κανείς δεν θα την λέ
ει ελληνική. Ο ι Κύπριοι
μπαίνουν τώρα σε ενώσεις
με άλλους λαούς και άλλα
κράτη πριν αναγνωριστούν
ως Έλληνες! Δεν είναι εθνι
κή απώλεια αυτό; Μετά εί
ναι και η Ελλάδα. Δεν πρέ
πει κάτι να πάρει και η
Ελλάδα από τη λύση του Κυ
πριακού; Φαίνεται σκεφτό
μαστε περισσότερο την ευ
ρωπαϊκή ολοκλήρωση παρά
την ελληνική. Ακόμη, η διχο
τόμηση είναι η λύση την
οποία ζητεί η άλλη κοινότη
τα εδώ και 50 χρόνια. Π ρέ
πει να σεβαστούμε την επι
θυμία τους αφού θέλουμε
καλή γειτονία, ειρήνη και
ασφάλεια στην περιοχή. Π ε
ρισσότερο ασφαλής θα είναι
μια λύση που την ζητούν οι
Τουρκοκύπριοι, παρά μια
που δεν την ζητούν. Άλλο (το
κυριότερο) προσόν της διχοτομικής λύσης είναι ότι έτσι
θα μπορέσουμε να ζητήσου
με ως αντάλλαγμα περισσό
τερη γη. Εμείς γη χάσαμε, γη
πρέπει να πάρουμε. Δεν χά 
σαμε τη συμπροεδρία με τον
Ντενκτάς... Και ας πάψουμε
να ζητούμε πράγματα που
δεν θα μπορούμε να ελέγ
χουμε και να διασφαλίζουμε
στο μέλλον και τα οποία θα
παραμένουν ως εστίες τρι
βών (αποχώρηση στρατού,
αποχώρηση εποίκων). Η δι
χοτόμηση είναι η ακίνδυνη
(η μοναδική ασφαλής) αφε-

τηριακή θέση για την επίτευ
ξη της ελληνο-τουρκικής
προσέγγισης και συνεργα
σίας. Αν τα δύο ανεξάρτητα
κρατίδια ζήσουν φιλικά το
ένα πλάι στο άλλο, τότε μπο
ρούμε να κάνουμε το δεύτε
ρο βήμα και μετά το τρίτο
και να φτάσουμε και στην
πραγματική επανένωση του
νησιού και στην εμπιστοσούνη μεταξύ Τουρκίας και
Ελλάδας. Χίλια χρόνια χω 
ρίς εμπιστοσύνη ζήσαμε.
Δεν είναι λογικό να προχω
ρήσουμε προσεκτικότερα;

ενορίες της ελληνικής επι
κράτειας! Αν όμως δεν κα
ταργήσει αυτή τη χονδροει
δή και εξόφθαλμη ανισότη
τα, τότε θα πρέπει τα περί
ρηχής
καθημερινότητας,
ομοίως τα περί του επικαιροποιημένου τελικά Κυ
πριακού Ζητήματος, πι
στεύω του, να τα φυλάσσει
για τον εαυτό του και να τα
δημοσιοποιεί μόνον εφόσον
θα επιτρέψει σε κάθε ιερέα
να το κάνει, όπως ακριβώς
και ο ίδιος ο πανιερώτατος
τώρα!

Κώστας Ζάγκαλης

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Τάσος Γούλας

email: kzang@otenet.gr
Από τον Τάσο Γούλα
η επιστολή που ακολουθεί:
Αγαπητό Αντί

Το «χωνί»

Π αρ’ όλο που ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Χρι
στόδουλος τυγχάνει μόνο
Αθηνών και μερικής Ελλά
δας, τοποθετήθηκε πρόσφα
τα επί του Κυπριακού Ζητή
ματος, δηλώνοντας απρό
σμενα ότι το σχέδιο Κόφι
Ανάν το αποδέχεται μεν, αλ
λά αναγκαστικά δε. Αυτή η
προκλητική, ειδικά για τη
γείτονα Τουρκία, παρέμβα
ση αφορά αφενός σε μια
εξωτερική διεθνοποιημένη
ήδη υπόθεση, για την οποία
ο ηγετικός κλήρος είναι ολο
κληρωτικά αναρμόδιος, και
αφετέρου αποτελεί τεκμή
ριο εμπλοκής του σε μη εκ
κλησιαστικά θέματα, και μά
λιστα της διπλωματικής κα
θημερινότητας!!!
Μου είναι ειλικρινά ακα
τανόητο το γεγονός ότι, ενώ
ο προκαθήμενος της Αυτο
κέφαλης Εκκλησίας της
Ελλάδας μπορεί και θέλει
να ασχολείται με τα συμβά
ντα των εικοσιτετραώρων, ο
ίδιος περιορίζει το κυριακά
τικο κήρυγμα εκάστου ιερω
μένου από τον άμβωνα στην
αποκλειστική ερμηνεία της
Καινής Διαθήκης σε όλες τις

Από τον Ναπ. Παπαδόπονλο:

του Κηφισού

Αγαπητοί φίλοι
Α π’ όσα διάβασα, απ’ όσα
άκουσα, απ’ όσα είδα σε φω
τογραφίες:
Το «χωνί» του Κηφισού
προς τις εκβολές του είναι
όπως ήταν εδώ και 30 τόσα
χρόνια.
Εντάξει... από κάτω έπρε
πε να αρχίσουν... αλλά δεν

θα «έδειχνε» το έργο... Δεν
θα «έγραφε» τηλεορασικώς.
Ό μω ς δεν μπορεί να είναι
αυτή η αιτία των πλημμυρών!
Ό σ ο νερό παροχέτευε τότε
ο Κηφισός τόσο παροχετεύει
και τώρα, ασχέτως, αν διαπλατύνθηκε στα ανάντη.
Ασχέτως αν έπρεπε να αρχί
σει να διαπλατύνεται από τα
κατάντη.
Μήπως, λέω μήπως, αυξή
θηκε το προς παροχέτευση
νερό;
Μήπως, λέω μήπως, φταίει
η απόλυτη τσιμεντοποίηση
των ανάντεων (Πετρούπολη,
Περιστέρι, Μενίδι, Κουκουβάουνες, Κάτω/Άνω Κηφι
σιά, Πολιτεία, Ερυθραία,
όλα στον Κηφισό πάνε!!!),
που μείωσε στο ελάχιστο την
απορροφητικότητα της λε
κάνης του Κηφισού και αύ
ξησε στο έπακρο τον όγκο
νερών για παροχέτευση
στην πρώτη βροχούλα (σιγά
μην ήταν καταιγίδα... αθη
ναϊκές πατάτες... γιαχνί...).
Σκεφτείτε και ψάξτε το.
Ναπολέων Παπαδόπουλος
(Πολιτικός Μηχανικός
κατά τα άλλα...)

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ
Ένας συλλογικός τόμος που
αναδεικνύει τη μοναδική προ
σωπικότητα του Αλέξανδρου
Παπαναστασίου. 0 πολιτικός
που σφράγισε με την προοδευ
τική παρουσία και δράση του
την εποχή της διαμόρφωσης
του νέου ελληνικού κράτους.
Γράφουν: Ν. Αλιβιζάτος, Γ. Αναστασιάδης, Τούλα Αποστολοπούλου, Ευ. Βενιζέλος, θ. Βε
ρέμης, θ. Διαμαντόπουλος, Η.
Ηλιού, Δ. Κοντόγιωργα, Γ. Κοντογιώργης, Γ. Κουκιάδης, Γ.
Μαυρογορδάτος, Δ. Νικόπουλος, Ν. Παντατζόπουλος, X. Παπαστάθης, Π. Πετρίδης, Αλ. Ρήγος, Χρ. Ροζάκης, Κ. Σβολόπουλος, Αλ. Σβώλος, Αν. Τάχος.

Κεντρική διάθεση, τηλ.: 210-72.32.819
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επισημαίνουμε
Οι αχανείς εκτάσεις
των αθηναϊκών προαστείων
Το Δίκτυο Αρχιτεκτονικής σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό
χώρο A-Station στου Ψυρρή, τον οποίον διευθύνουν οι
καλλιτέχνες Εύα Βρεντζάκη και Πολύδωρος Καρυοφύλλης
επικουρούμενοι απ’ τον αρχιτέκτονα-κριτικό Θανάση
Μουτσόπουλο, παρουσιάζουν αυτόν τον καιρό το πολυθέαμα
«Suburbia - Οι αχανείς εκτάσεις των αθηναϊκών προαστείων».
Πρόκειται για μια έκθεση ανθρωπολογικού και
πατριδογνωστικού χαρακτήρα που επιμελήθηκαν οι Νίκος
Καζέρος και Παύλος Λέφας και στην οποία συμμετέχουν
αρχιτέκτονες, φωτογράφοι, εικαστικοί, videoartists κ.λπ. Θέμα
της η πολεοδομική παράνοια του αθηναϊκού άστεως-κράτους
και οι επιλογές των πολιτών του να υπάρξουν όπως-όπως και να
καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες λειτουργώντας
ενσυνειδήτως αντιθεσμικά. Καλύτερα, σαν να μην υπήρχαν
θεσμοί. Έτσι από τη μια διαπιστώνουμε ιδίοις όμμασιν ένα
οικιστικό μάγμα που καταβροχθίζει κάθε έννοια φυσικού ή
παρθένου κι απ’ την άλλη μια γοητευτική ζούγκλα που την
απαρτίζουν οι ανεξέλεγκτες φυτείες των πολυκατοικιών και οι
σαβάνες των ακάλυπτων χώρων ανάμεσά τους. Η πόλη αναπνέει
στην περιαστική της περιφέρεια, στα λαϊκά της προάστεια 1 εκεί
που σχεδόν ακόμη, σχεδόν τα πάντα μπορούν να συμβούν.
Αυθαιρεσία μαζί και διαφυγή, αποκλεισμός και ελευθερία, kitsch
και προσωπική άποψη του ωραίου, ζωή εκτός συντεταγμένων.
Ο χώρος A-Station αποτελεί τον μοναδικοί;) πειραματικό χώρο
για την σύγχρονη τέχνη στην Αθήνα που συγχρόνως δεν είναι
ούτε γκαλερί ούτε κρατική Kunsthalle και που συντηρείται από
χορηγίες ή... ανακυκλώνοντας τ ’ αδιέξοδά τους. Οι δύο
επικεφαλής του είναι καλλιτέχνες που έχουν βιώσει την
απελπισία του να είναι κανείς δημιουργός στην Ελλάδα της
«Πολιτιστικής Ολυμπιάδας» και, μη έχοντας αναστείλειτην
καλλιτεχνική τους ιδιότητα, θεωρούν εξίσου σημαντικό να
λειτουργούν και ως διοργανωτές πολιτιστικής δράσης. Να
παρεμβαίνουν δυναμικά σ’ έναν χώρο συμπεφωνημένης σιωπής.
Έτσι, εκεί ακριβώς που υπάρχει έλλειψη θεσμικών υποδομών η
ιδιωτική πρωτοβουλία ή η ατομική ευθύνη έρχονται να καλύψουν
το κενό και να δώσουν διέξοδο στη χειμαζόμενη αν και
υπερπλήθουσα καλλιτεχνική παραγωγή.
Κάνουμε έκκληση λοιπόν στην Πολιτεία να υποστηρίξει αυτή και
ανάλογες προσπάθειες που κινούνται αντισυμβατικά και
διεκδικούν μερίδιο στη χάραξη του σημερινού πολιτιστικού μας
προσώπου. Έστω κι αν το παραγόμενο προϊόν δεν προσφέρεται
για πυροτεχνήματα ή δηλώσεις αυταρέσκειας.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε
• Ε ττισ κ εφ θ είτε την έκθεση του Μορφωτι
κού Ιδρύματος τη ς Εθνικής Τραπέζης στο
Πολιτιστικό το υ Κέντρο τη ς Θεσσαλονίκης
(Βασ. Ό λ γ α ς 108), με τίτλο «Μ ο ρ φ ές και
π ρόσω πα απ ό τη σ υλλογή το υ Μ.Ι.Ε.Τ.».
Π αρουσιάζει πάνω από 40 έρ γα (ζωγραφι
κά, χαρακτικά και γλυπτά) μεγάλων νεοελ
λήνων καλλιτεχνών με θέμα την ανθρώπινη
μορφή. Διαρκεί έ ω ς τις 13/12.
• Δ ε ίτ ε επίσ η ς την αναδρομική έκθεση ζω
γρ α φ ικ ή ς με έ ρ γ α το υ αρχι
τέκτονα, ζω γρά φ ου, γλύπτη
και σκηνογράφ ου Κ ο σ μ ά Ξ ενά κη (1 9 2 5 -1 9 8 4 ), που με
πολύ φ ροντίδα οργά νω σ ε η
Ακαδημία Αθηνών και σ τεγά 
ζεται στο κεντρικό τ η ς κτή
ριο (στην ο δό Πανεπιστημί
ου) - μέχρι τις 9/1 2 . Μες από
το έρ γ ο του καλλιτέχνη αυ
τού πα ρακολουθεί κανείς
όλη την π ο ρ εία τ η ς μ εταπο
λεμικής ελληνικής ζω γραφικής.
• Ε π ισ κ εφ θ είτε την ομαδική έκθεση με θέ
μα τις Α ισ θ ή σ εις , που οργανώ νεται με πρω
τοβουλία τ η ς Ελληνικής Εταιρείας Καλλιτε
χνικών Π ρογραμμάτω ν Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες με τη συμμετοχή καταξιωμένων και U
νεότερω ν καλλιτεχνών με και χω ρίς αναπη
ρίες. Π αρουσιάζεται από 2 έω ς 11/12 στην
αίθουσα «Κωστής Παλαμάς» στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και στοχεύει στην
ισότιμη συμμετοχή τω ν ανθρώ πω ν με ειδι
l]
κές α νά γκες στην πολιτιστική ζωή του τό ’C
3J
που.
• « Μ ο ρ φ έ ς και κά τοπ τρ α » είναι ο τίτλος Q,
τη ς έκ θεσ ης γλυπτικής του Ν ίκο υ Καλαφά
τη που εγκαινιάσθηκε στις 27/11 στη γκαλε
;·'ΐ·
ρί Ε ποχές στην Κηφισιά (Κηφισίας 263).
Μ
Π ρολαβαίνετε μέχρι τις 10/12.
• Τη ν έα και ω ραία δουλειά
του ζω γρά φ ου Δ η μ ή τρ η Ρ ά τσ ικ α μπορείτε μέχρι τις 7/12
να δείτε στη γκαλερί «Έ κφρα
ση - γιάννα γραμματοπόυλου» (Βαλαωρίτου 9α, κέντρο
Αθήνας).
• Μ ια σ ειρ ά υ δ α το γρ α φ ίες
και τέ μ π ε ρ ες μεγάλω ν δια
στάσεω ν εμπνευσ μ ένες από
το βιβλίο του Γ. Γραμματικάκη «Η κόμη της
Βερενίκης» παρουσιάζει στη νέα ατομική
τ η ς έκθεση η Α γγ ελ ική Ν τά γκ α ρ η στη γκα '•ijuo
λερί «Λαμψάκου 3» (Λαμψάκου 3, Ιλίσια).
• Στη μνήμη τη ς Ε λ έν η ς Β α κα λό η Σχολή
Βακαλό και η Εταιρεία Ελλήνων Τεχνοκρι
feoiÇl
τώ ν οργανώ νουν ένα ενδιαφ έρον διήμερο
συμπόσιο με θέμα «Κεντρομόλες και φυγό- %,
κεντρες τά σ εις - Μ έθοδοι και ρόλοι της κρι %,
τικής», στις 7 και 8/12 στο Ινστιτούτο Γκαίτε
%
Αθηνών (Ομήρου 14-16). Για το πρόγραμμα
απευθυνθείτε στο e-mail: info@vakalo.gr

‘k^

Μάνος Στεφανίδης
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Περικλής Βυζάντιος - «Προύσσα 1921»
Μια έκθεση στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
ε την ευκαιρία της έκθεσης «Ο
ελληνισμός της Μ ικρός Ασίας Κωνσταντινούπολης - Ανατολι
κής Θράκης» που οργανώνουν η Ιστο
ρική και Εθνολογική Εταιρεία της
Ελλάδος και το Κέντρο Μ ικρασιατι
κών Σπουδών από τις αρχές Δεκεμβρί
ου 2002 στο Ιστορικό και Εθνολογικό
Μουσείο (Π αλαιό Βουλή), η Αίθουσα
Τέχνης Αθηνών (Γλύκωνος 3, Κολωνάκι) οργάνωσε μια παράλληλη έκθεση
με 15 έργα του Περικλή Βυζάντιου από
τη συλλογή της Ιστορικής και Εθνολο
γικής Εταιρείας, καθώς και ένα μεγά
λων διαστάσεων έργο που ανήκει σε
ιδιωτική συλλογή.
Τα έργα αυτά, με σκηνές από την καθη
μερινή ζωή της πόλης, φιλοτέχνησε ο Βυ
ζάντιος στην Προύσσα το 1921, όπου

Μ

υπηρετούσε. Στα απομνημονεύματά του
έγραφε: «Το 1921 οριστήκαμε ζωγράφοι
του Στρατού, ενώ ήμαστε στρατιώτες, οι
ζωγράφοι Παύλος Ροδοκανάκης, Σπύρος Παπαλουκάς, κι εγώ. Εργαστήκαμε
ένα χρόνο, και λίγο πριν από τη Μικρα
σιατική Καταστροφή εκθέσαμε τα έργα
μας στο Ζάππειο, σε χωριστή μεγάλη αί
θουσα, μαζί με το φωτογραφικό τμήμα
της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας. Επειδή
όμως εγώ εργαζόμουνα συγχρόνως με
σκίτσα μαζί με το Σπύρο Μελά, στον
Ελεύθερο Τύπο, θεωρηθήκαμε και οι
τρεις αντιδραστικοί· μας συνέλαβαν και
μας έστειλαν μαζί με τα έργα μας στο
Στρατηγείο της Μικρός Ασίας, στη
Σμύρνη· εκεί έγινε η Καταστροφή και
σωθήκαμε εμείς, όχι όμως και τα υπερεκατό έργα μας, που είναι άγνωστη η τύχη

τους.» 15 απ’ αυτά τα χαμένα έργα βρέ
θηκαν στην κατοχή του Υπουργείου
Στρατιωτικών, που τα δώρισε στην Ιστο
ρική και Εθνολογική Εταιρεία.
Την έκθεση, που διαρκεί ώς τις 7/12,
συμπληρώνουν φωτογραφίες, σκίτσα
και μεταγενέστερες θαλασσογραφίες
του Περικλή Βυζάντιου.

( ------------------------------------------------------------------------------------—
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• Βροχέστους λέγαμε στο
προηγούμενο/ΐντ/,
ενοχέστους λέμε τώρα...
• Πολιτικές των

μεταχρονολογημένων
τύψεων από πολιτικούς
υδροδιαλυτούς.

ϊ

/

A

• «Το Σοκ του 70». Ένα

σοκ μας σώζει!
• Σε καιρούς
διατεταγμένης συμφωνίας,
ένοχης σιωπής και
καλλιτεχνικών
συμψηφισμών.
• Είπαμε: Όταν τρώμε δεν

• ...Καιχωρίς ελάχιστη
συνείδηση ιστορίας.
• Και μένει η τέχνη ν ’

μιλάμε...
• Αλήθεια, τι γίνεται στα

αντιστέκεται σαν
αρχετυπικό ξόανο της
αλήθειας.

παρασκήνια του Εθνικού
Θεάτρου;
• Καλά, ευχαριστώ, όλα

• 'Οταν αντιστέκεται... όλο
και πιο σπάνια πια.
• «Για μια τέχνη που

καλά και υπερτιμημένα.
Αφού κανείς δεν τολμάει να
πειράξει την μαφία της
κουίντας.

αντιστέκεται» θα μιλήσουν ο
Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο
ΔημήτρηςΑληθεινός, ο
Μόνος Παυλίδης και άλλοι
απόψε στις οχτώμιση, στον
τεχνοχώρο «Το Μήλο».
• Κι αύριο, Σάββατο, στις
δυο το μεσημέρι η Έ π η
Πρωτονοταρίου και ο
Μάνος Στεφανίδης θα
ξεναγήσουν στην έκθεση...
V_____ ___________________

• Κατήφορος, κύριε
Κούρκουλε.
• Ή μήπως πρέπει ν'

απευθύνομαι απευθείας
στην κ. Λάτση;
• Αντίθετα, η Λυρική
Σκηνή μ’ ελάχιστους
πόρους καταφέρνει να
παρουσιάσει ένα έργο
απόλυτα αξιοπρεπές.

Λ

• Παρ ’όλα αυτά η θέση του

A

I

διευθυντή της τρίζει
επικίνδυνα τον τελευταίο
καιρό.
• Είναι βλέπετε που και
στην τέχνη κυβερνάει
ακλόνητος ο κομματικός
συνδικαλισμός. Οι επίγονοι
του Μόρτζου και του Λάκη
Κομνηνού...
• Για να θυμούνται οι

παλιοί και να μαθαίνουν οι
νεότεροι.
• Είδατε τον Δημήτρη
Καταλειφό στο «Απλό
Θέατρο»;
• Αυτός και η Μάνια

Παπαδημητρίου
ξεχωρίζουν απ ’τη γενιά
τους και για το ταλέντο και
για τη στάση τους.
• Ό πω ς ξεχωρίζει από την
προηγούμενη η Αλέκα
Παίζη.
• Σ ’ένα θέατρο

• Συλλο-χέστους (αν δεν

βαριέστε).
• Το άλλο πάλι, το
«Αφισόραμα» Μοντέρνας
Τέχνης πήρε εξήντα videoart έργα από video-shop της
Ν.Υ. (τη γνωστή σειρά της
Intermix), τα οποία
διατίθενται μόνον για
ιδιωτική προβολή και σε
μικρή οθόνη...
• Και τα πρόβαλε ως

περικλέτων, φασουλήδων
και λοιπών τηλεοπτικών
μαϊντανών.
• Διαβάσαμε στην
Κυριακάτικη Ε ότι η Εθνική

αυθεντικά σε δημόσιο χώρο
και σε μεγάλες διαστάσεις,
πράγμα που σαφώς
απαγορεύεται.

Πινακοθήκη έχει έναν
Picasso στις συλλογές της,
αλλά δεν τον εκθέτει!

• Επιτρέπεται όμως ένας
δημόσιος οργανισμός να
διαπράττει τέτοιες
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Μια ημερίδα με θέμα τη Μεγάλη του Γένους Σχολή
νεοϊδρυθείσα «Εταιρεία μελέτης
της καθ’ ημάς Ανατολής» διοργανώνει αύριο Σάββατο, 30 Νοεμβρί
ου 2002, μια ενδιαφέρουσα ημερίδα με
θέμα «Η Μεγάλη του Γένους Σχολή Ιστορία και Προσφορά», στο Βυζαντινό
και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών (Βασιλίσσης Σοφίας 22, τηλ. 210-7211027).
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
10:00-10:05 Χαιρετισμοί
10:05-10:25 Νικ. Τερζής - Κατερίνα
Βερεσόγλου: Παραδοσιακά και
Νεωτερικά Σχολεία
10:25-10:45 Χαράλαμπος
Μελετιάδης: Η ανασύσταση της
Πατριαρχικής Σχολής κατά τον ΙΣΤ '

Η

παρανομίες;
• Είναι εντιμότερο να

ομολογείται η ένδεια, παρά
να παραποιείται η αλήθεια
για το θεαθήναι.
• Είπαμε: Άλλο video-art
και άλλο video-games.
• Εκτός κι αν εννοούμε sex,

ψέματα και video-ταινίες!
• Με τέτοιο τρόπο
συγκροτούνται οι κρατικές
συλλογές;
• Τι λέει επ’αυτού το Δ.Σ.

τον Ε.Μ.Σ.Τ;
• Είπαμε «παρανομίες»
και θυμήθηκα ότι εκτός απ’
το Πάντειο εισαγγελέας
έχει μπει και στην ΑΣΚΤ
ερευνώντας την οικονομική
διαχείριση της
προηγούμενης πρυτανικής
Αρχής.
• Εδώ που τα λέμε, γιατί να

επωμισθεί ο Χρόνης
Μπότσογλου αλλότριες
αμαρτίες;
• Τα σκάνδαλα όμως στη
Σχολή δεν είναι μόνο
οικονομικά.
• Το ότι επί δεκαετίες έχει

καθηλωθεί, όπως έχει
καθηλωθεί, η διδασκαλία
θεωρίας και ιστορίας της

48

αιώνα και η ταυτότητα του Γ ένους
10:45-11:05 Γιάννης Μπέτσας: Η
Μ.Γ. Σχολή κατά το β ημισυ του ΙΘ '
αιώνα
11:05-11:25 Σ. Καραστεργίου - Βασ.
Φοΰκας: Η Μ.Γ. Σχολή και η
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
11:25-11:45 Κωνστ. Κούγκας: Οι
Φυσικές Επιστήμες στο πρόγραμμα
διδασκαλίας της Μ.Γ. Σχολής
11:45-12:05 Κονδύλια Χοϊδά: Η
Γαλλική γλώσσα στο πρόγραμμα
διδασκαλίας της Μ.Γ. Σχολής
12:05-12:25 Πασχάλης Βαλσαμίδης:
Ο Κανονισμός του Ελληνικού
Μαθητικού Μορφωτικού Συλλόγου

τέχνης, σ ’ένα
παλαιομοδίτικο
πρόγραμμα που διδάσκεται
αποκλειστικά από έναν...
• Είναι το μεγαλύτερο
σκάνδαλο της ΑΣΚΤ.
• Γι’αυτό και επαινείται

από καρδιάς η
πρωτοβουλία της νέας
πρυτανικής αρχής να
προχωρήσει ταχύτατα την
αναβάθμιση των
θεωρητικών σπουδών.
• Ή δη έχει χαθεί τραγικά
πολύτιμος χρόνος.
• Για παράδειγμα

ελάχιστοι από τους φοιτητές
ή και τους διδάσκοντες στην
ΑΣΚΤ έχουν ακούσει για το
Spazialismo, το Manifesto
Blanco, την COBRA, τον
Calderara, τον Γκροτόφσκυ,
τον Ντράγιερ, το Teatro
Piccolo τον Μιλάνου, την
καταστασιακή τέχνη.
• Έ να ς εικαστικός όμως
σήμερα οφείλει να έχει
πολυδιάστατη και σφαιρική
γνώση· να γνωρίζει κείμενα
και στοχαστές.
• Αλλιώς είναι απλά εκτός

εποχής. Αλήθεια, ποιους
συμφέρει η παχυλή αμάθεια

«Φοίνιξ» της Μ.Γ. Σχολής
12:25-12:45 Ευρυδίκη Σιωνίδου:
Αναφορές για τη λειτουργία και το
ρόλο της Μ.Γ. Σχολής στην
«Εκκλησιαστική Αλήθεια»
12:45-13:30 Διάλειμμα
13:30-13:50 Μέλπω Κεσίσογλου Καρυστινού: Το εν Κωνσταντινουπόλει
Φροντιστήριον
13:50-14:10 Μανώλης Πατηνιώτης:
Πληροφορίες για το Αρχείο της Μ.Γ.
Σχολής
14:10-14:30 Σάββας Ε. Τσιλένης: Το
κτίριο του Μ.Γ. Σχολής και ο
δημιουργός του
14:30-15:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση

των πάσης φύσεως
σπουδαστών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση;
• Κι αυτό το δραματικό
γεγονός, φευ, δεν
προσφέρεται για
αστειάκια.
• Πολλοί «παντοδύναμοι»

παράγοντες του πολιτισμού
και της παιδείας σήμερα, θα
καταγραφούν αύριο με
μαύρα γράμματα για την
«προσφορά» τους στον
εθνικής σημασίας αυτόν
τομέα.
• Έ χουμε και λέμε: Μόνο
τρεις τελικά προτάσεις
υπεβλήθησαν στην
Εικαστική Επιτροπή του
ΥΠΠΟ για τη Biennale
Βενετίας το 2003.
• Της Σάνιας Παππά με την

Σία Κυριακάκος, της
Μαρίνας Φωκίδη με την Σία
Κυριακάκος και τον Μάνου
Στεφανίδη με τα videos του
Κώστα Τσόκλη «Αγγέλοι του
Μέλλοντος» και του Τάκη
Ζερδεβά «My Sweet Poison».
• Η πρόταση της Κ.
Κοσκινά, πάλι με την
Κυριακάκος, απεσύρθη
τελικά.

• Η επιτροπή ομόφωνα

εξέλεξε το νεανικό δίδυμο
Φωκίδη-Κνριακάκος.
• Τους ευχόμαστε καλή
επιτυχία.
• Είναι πάντως

απογοητευτικό το ότι δεν
υποβλήθηκαν κι άλλες
προτάσεις μ ' έναν
ιστορικότερο χαρακτήρα.
• Εκτός κι αν οι curators
γνωρίζουν τις παρεμβάσεις
του υπουργού και απέχουν.
• Πόσο μάλλον που αυτή

μόλις τη στιγμή στην Αθήνα
εκθέτουν καλλιτέχνες σαν
τον Νίκο Χαραλαμπίδη, τον
Νίκο Αλεξίου, τον Νίκο
Τρανό, τον Μπάμπη
Κατσατσίδη ή τον Γιώργο
Χατζημιχάλη.
• Παράλληλα στο Μιλάνο
δείχνει τώρα δουλειά του ο
Ζερδεβάς και τον
Δεκέμβριο ο Τσόκλης θα
εκθέσει σε ιστορικό
Palazzo της Φλωρεντίας.
• Όλοι τους διαθέτουν πιο

ισχυρά εχέγγυα διάκρισης.
• Στο ΥΠΠΟ όμως... Σία κι
αράξανε.
Μ ανωλάκης ο βομβιστής

«Με το σφύριγμα του τραίνου»
ο Με το σφύριγμα τον
τραίνου του Δημήτρη Χίλιου (εκδ. Πατάκη), είναι
ένα μυθιστόρημα-ποταμός, μια
ανατομία της ελληνικής επαρ
χίας στη δεκαετία του ’60. Στις
σελίδες του ξεδιπλώνεται μια
γκρίζα τοιχογραφία που ο συγ
γραφέας την επιζωγράφισε με
τις σχολικές ξυλομπογιές του.
Φιγούρες αναγνωρίσιμες, αδύ
ναμες, πανούργες, έρμαια της
μοίρας. Ό λα δοσμένα με μια
γλώσσα πλούσια, ζωντανή,
ανεπιτήδευτη· σαν μόλις ν ’
άνοιξες το συρτάρι με τις πα
λιές οικογενειακές φωτογρα
φίες. Μέσα της δεκαετίας του
’60. Έρωτες μυστικοί κι ανομο
λόγητοι περιπλέκονται. Στα
καφενεία η πολιτική έχει τον
πρώτο λόγο. Στον κινηματο

Τ

γράφο «Όασις» πατείς με-πατώ σε για την «Αλίκη στο Ναυ
τικό».
Ο Δημήτρης Χίλιος δεν ωραι
οποιεί καταστάσεις. Αποδίδει
πιστά τις μικροκοινωνίες, σμι
λεύει τους χαρακτήρες με υλικό
την αλήθεια, απέναντι στους
ήρωές του στέκεται με σεβα
σμό. Το μυθιστόρημα αποθα
νατίζει την ελληνική επαρχία
σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη πε
ρίοδο, γεμάτη πολιτικές και
κοινωνικές εξελίξεις. Το τραί
νο περνά σφυρίζοντας, σηματο
δοτεί το χρόνο, μετρά τη ζωή
που κυλά και χάνεται... Αγκομαχά η παλιά μηχανή, τα σκονι
σμένα βαγόνια χάνονται πέρα
στο βάθος του ορίζοντα, πάντα
σφυρίζοντας...
Π.Σ.

Γ ι α τις συντάξεις
ο Επιμελητήριο Ει
καστικών
Τεχνών
συνεχίζει
δικαίως
και δραστήρια τον αγώνα
του κατά της κατάργησης
των τιμητικών συ
ντάξεων των ει
καστικών
κ α λ λ ιτ ε χνών, και

Τ

των μεθοδεΰσεων του
ΥΠΠΟ που με τον πρό
σφατο νόμο του ωθεί
τους καλλιτέχνες στην
«αυτασφάλιση».
Στο
πλαίσιο των κινητοποιήσεών του διοργάνωσε
χθες το απόγευμα
μουσική εκδήλωση
- ' στην ΑΣΚΤ. Πα
ράλληλα
πολλοί
σ κ ιτ σ ο γ ρ ά φ ο ι
δ ρ α σ τη ρ ιο π ο ιή 
θηκαν και με τα
σκίτσα
τους σχο
λιάζουν
μα Και

χεια

Ημέρες και Νύκτες Λογοτεχνίας στον Ευξεινο Πόντο
εταξύ 19 και 24 Σεπτεμβρίου
στην Κωστάντζα, γνωστή πόληλιμάνι της Μαύρης Θάλασσας,
και στο θέρετρο Νεπτούν της Ρουμα
νίας έλαβε χώ ρα το πρώτο ετήσιο Διε
θνές Φεστιβάλ «Ημέρες και Νύκτες Λο
γοτεχνίας στον Εύξεινο Πόντο» [«Zile
si Nopti de Literatura la Pontul Euxin»],
στα πλαίσια του οποίου διεξήχθη επί
σης το Συμπόσιο με θέμα «Inter armas
silent Musae?» [«Σιωπούν οι Μούσες
όταν ομιλούν τα όπλα;»]. Στόχος της
διοργάνωσης ήταν να μπει η Ρουμανία
«στον χάρτη» των μεγάλων πολιτιστι
κών εκδηλώσεων του σύγχρονου κό
σμου. Για τον ίδιο σκοπό θεσπίσθηκε
όπως το Φεστιβάλ απονέμει κάθε χρο
νιά το διεθνές λογοτεχνικό βραβείο
«Ovidius», αξίας 10 χιλιάδων δολαρίων,
τιμώντας μια προσωπικότητα των γραμ
μάτων με αναγνωρισμένο κύρος, της
οποίας το έργο να αποτελεί επίσης συμ
βολή στην προάσπιση και προώθηση
των δημοκρατικών αξιών, αλλά και της
υπόθεσης της ανεκτικότητας και της
προσέγγισης μεταξύ των λαών.
Συμμετείχαν ρουμάνοι λογοτέχνες,
«εγχώριοι» και της διασποράς, συγ
γραφείς από πολλές χώ ρες της Ευρώ
πης, της Αμερικής, της Ασίας και της
Αφρικής, μελετητές και μεταφραστές
της ρουμανικής λογοτεχνίας σε ξένες

Μ

γλώσσες. Από την Ελλάδα προσκλήθη
καν ο ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης, ο μυθιστοριογράφος Φίλιππος Δρακονταειδής (οι οποίοι δεν μπόρεσαν να προσέλθουν), ο μεταφραστής και μελετη
τής Σταύρος Δεληγιώργης και ο γράφων. Το Φεστιβάλ-Συμπόσιο καλύφθη
κε από τα ρουμανικά MME και από την
Radio France Internationale. Η εκδή
λωση υποστηρίχθηκε από το Γαλλικό
και το Ισπανικό Ινστιτούτο του Βουκουρεστίου, με την παρουσία και της
διευθύντριάς του κας Ioana Zlotescu.
Η φετινή παρθενική διοργάνωση των
«Ημερών και Νυκτών...» έληξε με την
απονομή δύο διακρίσεων:
—το τιμητικό «Μεγάλο Βραβείο του
Φεστιβάλ», στον ν ά λ ^ λογοτέχνη
Alain Robbe-Grillet, «,.ατέρα» του
Nouveau Roman, για την αισθητική
αξία του όλου έργου του, και
—το Βραβείο «Ovidius», με την προαναφερθείσα αιτιολόγηση, στον γαλλοισπανό συγγραφέα Jorge Semprun (το
τελευταίο μυθιστόρημά του οποίου, Un
mort qu ’ il faut, παρουσιάσθηκε μετα
φρασμένο στα ρουμανικά, στο Πανεπι
στήμιο της Κωστάντζας).
Κατά την τελετή απονομής, ο Jorge
Semprun αναφέρθηκε στην αντιφώνη
σή του στις πιθανότητες και δυνατότη
τες ευρύτερης παρέμβασης που έχει (ή

δεν έχει) η λογοτεχνία σε έναν κόσμο
χαώδη και συχνά απάνθρωπο, όπως
αυτός στον οποίο ζούμε. Καταγοήτευσε
δε το ακροατήριο εξιστορώντας το εξής
ανέκδοτο, που μας μιλά για την αξιο
πρέπεια του λογοτέχνη που αντιμετω
πίζει τους καφκικούς μηχανισμούς της
Εξουσίας:
Ό ταν ο ρώσος ποιητής Joseph Brodski
συνελήφθη από τις σοβιετικές αρχές για
αντικαθεστωτικές
δραστηριότητες,
ερωτήθηκε από την εισαγγελέα-ανακρίτρια τι επαγγέλλεται· εκείνος απά
ντησε: «Ποιητής». Η εκπρόσωπος της
Εξουσίας τον αποπήρε με όλη την ανα
μενόμενη οργή και με χαρακτηριστική
αλαζονεία: «Εσένα, που ούτε ανήκεις
στην Ένωση Σοβιετικών Συγγραφέων,
ούτε είσαι μέλος κανενός άλλου σωμα
τείου ή, έστω, κάποιου συνδικάτου, ποι
ος μπορεί να σε έχρισε ποιητή;» Φυσιολογικότατα, ο Brodski αποκρίθηκε: «Ο
Θεός!» Εν συνεχεία, ο Jorge Semprun
σχολίασε: «Σε συνάρτηση με τις φιλο
σοφικές πεποιθήσεις του καθενός, αντί
για “Θεό” μπορούμε να βάλουμε εδώ
“πεπρωμένο”, “σύμπαν”, “ιστορία” ή
οτιδήποτε άλλο. Έ ν α μόνο δεν μπορεί
να αντικαταστήσει την λέξη “Θεός” σε
τούτη την περίπτωση: το Κόμμα».
Βίκτωρ Ιβάνοβιτς
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Ο ρόλος του διανοούμενου
στη σύγχρονη κρίσιμη εποχή
Του Γ.-Α. Μαγκάκι]

Στις μ έρ ες μας η ανθρωπότητα έ χ ε ι ε ισ έ λ θ ε ι σε μια ιστορικά
πρωτόγνωρη κρίση και η προοπτική εξό δο υ από αυτή μοιάζει να είν α ι
ζοφερά αινιγματική. Κι όμως πριν από λ ίγ ες δ εκ α ετίες , η
πραγματικότητα φαινότανε τελ είω ς διαφορετική.

ετά το τέλος του δεύτερου πα
γκόσμιου πολέμου -ενός από
τους αιματηρότερους και ηθι
κά αγριότερους- οι εξελίξεις
σε παγκόσμια κλίμακα έδει
χναν ότι προχωρούσαμε από διάφορες
κατευθύνσεις στη σύνθεση μεγάλων
συλλήψεων του ανθρώπινου πνεύματος
και των συνακόλουθων μεγάλων κατακτήσεων στο πεδίο της οργανωμένης
ανθρώπινης συμβίωσης.
Από την μια μεριά η μεγάλη ιστορική
κατάκτηση του Δημοκρατικού Πολι
τεύματος με τους θεσμούς του, της διά
κρισης των εξουσιών, του κράτους δι
καίου, του σεβασμού της αξίας του αν
θρώπου και τα παράγωγα της αξίας αυ
τής ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μόνο
έδειχναν ότι το πολίτευμα αυτό είχε
καταστεί πια «ιστορικό κεκτημένο»,
αλλά και επιπλέον ότι είχε αρχίσει να
εμπλουτίζεται με κοινωνικούς θεσμούς
που εξασφάλιζαν στις πολιτικές ελευ
θερίες το κοινωνικό τους υπόβαθρο. Ο
χαρακτήρας της Δημοκρατίας είχε αρ
χίσει έτσι να γίνεται σύνθετος, πολιτι
κός και κοινωνικός.
Από την άλλη πάλι μεριά, η βαθιά
ιστορική τομή της αριστερής σκέψης με
τις συλλήψεις της μαρξιστικής ανάλυ
σης, με τις εφαρμογές του σοσιαλισμού

Μ

Ίο άρθρο αυτό αποτελεί προδημοσίευση της
συμβολής του Γ.-Α. Μαγκόκη στον τιμητικό τόμο
που θα εκδοθεί για τον καθηγητή Κώστα Μπέη.
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και τις συνακόλουθες κατακτήσεις των
κοινωνικών δικαιωμάτων και των θε
σμών του κοινωνικού κράτους, είχαν
αρχίσει να διασταυρώνονται με ένα
πνεύμα που οδηγούσε το αριστερό κί
νημα σε αναζητήσεις λύσεων πολιτικού
εκδημοκρατισμού.
ΜΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ
Συγχρόνως οι φριχτές εμπειρίες του
πολέμου και της αλληλοσφαγής είχαν
τροφοδοτήσει ένα διεθνές κίνημα ει
ρήνης και είχαν οδηγήσει στη διαμόρ
φωση διεθνών οργανισμών συνεργα
σίας με κορυφαίο τον ΟΗΕ, καθώς και
στην ανάδειξη της διαςρύλαξης της Ε ι
ρήνης σε κορυφαίο καθήκον των λαών
και των κρατών.
Παράλληλα είχε πια καταρρεύσει και
ο βαρβαρισμός της αποικιοκρατίας.
Οι ιστορικής σημασίας αυτές εξελί
ξεις, ενισχύονταν και από την μεγάλη
επιστημονική πρόοδο και τις επανα
στατικές ανακαλύψεις, κυρίως στα πε
δία της φυσικής, της ιατρικής και της
τεχνολογίας. Έ τσ ι με τις επιστημονι
κές αυτές επιτεύξεις ο άνθρωπος απο
κτούσε πληρέστερο και αποτελεσματι
κότερο εξοπλισμό για να βαδίσει τους
δρόμους της Δημοκρατίας, της Κοινω
νικής Δικαιοσύνης και της Ειρήνης που
εμφανιζόντουσαν μπροστά του ανοι
κτοί. Ό λ α έδειχναν συνεπώς -αλλά δυ
στυχώς μόνο στην επιφάνεια όπως
αποδείχθηκε αργότερα- ότι η ανθρω
πότητα είχε εισέλθει σε μια νέα θετική,

/

αν όχι και λαμπρή, περίοδο του πολιτι
σμού της.
Στις εξελίξεις αυτές η διανόηση και οι
εκπρόσωποί της, έπαιζαν και είχαν να
παίξουν ακόμα, τόσο στο διεθνές όσο
και στο εθνικό επίπεδο των διαφόρων
κρατών, καίριο ρόλο. Η συμμετοχή
τους και η συμβολή τους στην σχετική
διαλεκτική, πνευματική και αγωνιστική
διαδικασία διαμόρφωσης νέων αντιλή
ψεων, ιδεών και καταστάσεων ήταν κυ
ριολεκτικά πολύτιμη.
Αυτό συνέβη, όπως ήταν φυσικό, και
στον Τόπο μας, στο πλαίσιο όμως της
ιδιόμορφης κατάστασης που άφησε πί
σω του ο πόλεμος. Γιατί στην Πατρίδα
μας μετά τον πόλεμο, την εθνική αντί
σταση και τις σχετικές μεγαλειώδεις
εθνικές εξάρσεις του Λαού μας, ακο
λούθησε ο εμφύλιος σπαραγμός και η
εγκαθίδρυση μετεμφυλιακού αστυνο
μικού κράτους της δεξιάς και της ανισοπολιτείας. Στο καθεστωτικό αυτό
πλαίσιο οι αριστερές ιδέες και δυνά
μεις χαρακτηριζόντουσαν «μιάσματα»
και οι δημοκρατικές «συνοδοιπόροι»,
με αποτέλεσμα η αριστερή σκέψη κάθε
απόχρωσης να είναι απαγορευμένη
και οι φορείς της στο στόχαστρο κοινω
νικών, πολιτικών, αλλά και συχνά ποι
νικών διώξεων.
Η αστυνόμευση αυτή της πνευματικής
και πολιτικής ζωής από τους φορείς της
κρατικής εξουσίας, είχε ως συνέπεια
να καλλιεργηθεί και ώς ένα σημείο να
επικρατήσει στην πνευματική ζωή του
Τόπου, η «θεωρία της απολιτικότητας»,
η οποία πρέπει, τάχα, να διέπει τη στά
ση των διανοουμένων απέναντι σε όλα
τα κρίσιμα κοινωνικά, πολιτικά και
πνευματικά ερωτήματα που θέτει η ζω
ντανή πραγματικότητα. Με βάση τη θε
ωρία αυτή, ο διανοούμενος, στην πραγ
ματικότητα, δεν γίνεται απλώς «απολι-

τικός», αλλά μεταβάλλεται σε στοιχείο
του κοινωνικού κατεστημένου που εξυ
πηρετείτο κρατούντα συμφέροντα.
Η κατάσταση αυτή δεν μπόρεσε βέ
βαια να εξουδετερώσει την εμπνευσμέ
νη, αγωνιστική παρουσία σημαντικών
πνευματικών δυνάμεων του Τόπου μας,
στους ασταμάτητους και πολύμορφους
αγώνες του Λαού μας την περίοδο αυ
τή. Κάθε άλλο μάλιστα, οι απαγορεύ
σεις και οι διώξεις έδιναν αυξημένο
πνευματικό κύρος και αγωνιστική
αξιοπιστία στη στάση των διανοουμέ
νων που είχαν το θάρρος να αρθρώ 
σουν ελεύθερο λόγο κι έτσι ενίσχυαν
την πολιτική σημασία και την αποτελεσματικότητά του.
Η διφυής αυτή πραγματικότητα με την
αρνητική, αλλά και με την αντίπαλη θε
τική πλευρά, κορυφώθηκε στα χρόνια
της επτάχρονης απριλιανής δικτατο
ρίας. Τότε από την μια μεριά η συμμόρ
φωση προς την «θεωρία της απολιτικότητας» εξελίχθηκε σε εξαναγκασμό σε
συνοδοιπορία με την πολιτική του δικτατορικού καθεστώτος. Από την άλλη
μεριά αντίστροφα η κινητοποίηση
πνευματικών δυνάμεων της τέχνης και
της επιστήμης εντατικοποιήθηκε και
αποτέλεσε έναν από τους κύριους πα
ράγοντες του αντιδικτατορικού αγώνα.
Στα χρόνια εκείνα, η αληθινή διανόη
ση βρέθηκε μέσα στον αγώνα. Έ τσ ι συ
νέβαλε στην ευρύτερη και βαθύτερη
πολιτικοποίηση των λαϊκών δυνάμεων
και μ’ αυτό τον τρόπο στην διαμόρφωση
του αντιδικτατορικού κοινωνικού με
τώπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Αλλά και ως τέχνη συνετέλεσε αποφα
σιστικά στο να δημιουργηθεί εκείνο το
κλίμα της έξαρσης, εκείνος ο «επανα
στατικός λυρισμός», που χωρίς αυτόν οι
άνθρωποι «δεν ανεβαίνουν στα οδο
φράγματα».
Κοιτώντας τα πράγματα κάπως σχη
ματικά, μπορούμε να πούμε πως πίσω
από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου
ως κορύφωση του μέχρι τότε αγώνα και
ως τον αληθινό καταλύτη της δικτατο
ρίας, υπάρχει και η σημαντική εισφορά
της άξιας διανόησης της Χώρας μας.
Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Με την κατάρρευση της δικτατορίας
το 1974, η Χ ώρα απόκτησε επιτέλους,
μετά από μακρόχρονους αγώνες του

Λαού, ανόθευτο δημοκρατικό πολίτευ ρεμβατισμό.
μα παραδοσιακής κοινοβουλευτικής
Με όλα αυτά μέσα σε λιγότερο από μια δε
μορφής, που εξασφαλίζει θεσμικά την καετία, η κυριαρχία ταυ οικονομικού νεοφι
ισοπολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, η δια λελευθερισμού στη διεθνή ζωή, μοιάζει να
νόηση απόκτησε τον φυσικό, κοινωνικό
είναι στην πράξη πλήρης. Συγχρόνως όμως
της ρόλο και άρχισε να τον ασκεί.
η κυριαρχία αυτή αποκάλυψε μέσα σε απί
Έ τσ ι είχαν τα πράγματα και διεθνώς στευτα σύντομο χρόνο και τα όρια των δυνα
και στον Τόπο μας, έως τις δύο τελευ τοτήτων της.
ταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Γιατί
Είναι πραγματικά οδυνηρά εκπληκτι
κατά τη διαδρομή τους συντελέστηκαν κό το γεγονός ότι η παγκόσμια αυτή κυ
διεθνείς εξελίξεις, που μετέβαλαν ριζι ριαρχία στο πρακτικό πεδίο οδήγησε
κά την πραγματικότητα. Έ τσ ι ο αιώνας σε αιματηρούς πολέμους, εμφύλιους
αυτός τέλειωσε παράδοξα, αλλά και μ’ σπαραγμούς, σε «πλαστές» στην αιτιο
έναν τρόπο μεστό γριφώδους νοήμα λογία τους πολεμικές εμπλοκές, όπως
τος. Τέλειωσε αποκαλύπτοντας τις αδυ στο Ιράκ και πιο πρόσφατα στην Γιουναμίες πολλών κοινωνικο-πολιτικών γκοσλαβία, στην επιδρομή στο Αφγανι
καταστάσεων που δημιουργήθηκαν στάν, σε οικονομική εξαθλίωση μεγά
στην διαδρομή του και συγχρόνως θέ λων περιοχών του πλανήτη, σε εξόντω
τοντας σε αμφισβήτηση και σε ριζική ση από την πείνα ολόκληρων πληθυ
επανεξέταση ή και ανατρέποντας μερι σμών, όπως στο Σουδάν, χωρίς καμιά
κές από τις πιο σημαντικές επιτεύξεις αποτελεσματική παρέμβαση της διε
που τον σημάδεψαν, ακόμη και μερικές θνούς «κοινότητας», καθώς και σε
από εκείνες που η συνείδηση ευρύτα έξαρση της διεθνώς οργανωμένης
των στρωμάτων της παγκόσμιας κοινής εγκληματικότητας.
γνώμης, τις είχε αναγορεύσει σε «ορι
Αλλά τα αποσυνθετικά φαινόμενα
στικές» κοινωνικές και πολιτικές κατα δεν σταμάτησαν σ’ αυτά τα σημεία. Στις
κτήσεις.
καλούμενες αναπτυγμένες χώρες, στο
Την τελική πρακτική αφορμή της εξέ πλαίσιο της σύγχρονης «μεταβιομηχα
λιξης αυτής αποτέλεσε η κατάρρευση νικής εποχής», και κάτω από την κυ
το 1991 της Σοβιετικής Έ νωσης και η ριαρχία των αντιλήψεων του οικονομι
αληθινά πλήρης εξαφάνισή της, ακόμα κού νεοφιλελευθερισμού, η ανεργία
και σαν θεωρητικά υποστηρίξιμης μορ όχι μόνο έχει καταστεί οδυνηρότατο
κοινωνικό πρόβλημα, αλλά όλο και πε
φής κρατικής οργάνωσης.
Η κατάρρευση αυτή αφενός μεν συ ρισσότερο αποκαλύπτεται ως η «αχίλ
μπαρέσυρε ολόκληρο το πλέγμα των λειος πτέρνα» της σύγχρονης παραγω
διεθνών ισορροπιών που στηριζόταν γικής διαδικασίας. Κι αυτό γιατί στις
στον διπολισμό και ανέδειξε τις ΗΠΑ μέρες μας, με την επανάσταση στην
σαν, επιφανειακά τουλάχιστον, ανέλε πληροφορική, στις επικοινωνίες και
γκτο «πλανητάρχη», αφετέρου δε προ- προπαντός στις τεχνολογικά καινούρ
κάλεσε μια παγκόσμια ιδεολογική σύγ γιες μεθόδους παραγωγής, η ανεργία
χυση που δεν σταμάτησε στην κρίση του έπαψε να είναι προϊόν οικονομικών
«υπαρκτού σοσιαλισμού», αλλά προ και πολιτικών συγκυριών και μεταβλή
χώρησε και κάτω από την μεθοδευμένη θηκε σε «δομικό» φαινόμενο της σύγ
καπιταλιστική πολεμική, έθεσε σε αμ χρονης οικονομίας. Πρέπει να το συ
φισβήτηση γενικότερα τη σοσιαλιστική νειδητοποιήσουμε, όσο σκληρό κι αν
είναι, ότι με βάση τις σύγχρονες επανα
και μαρξιστική αντίληψη.
Έ τσ ι με τις εξελίξεις αυτές στο πολιτι στατικές τεχνολογικές και οργανωτι
κό και ιδεολογικό πεδίο, άνοιξε ο δρό κές αλλαγές η όλη καπιταλιστική παρα
μος για την κυριαρχία στη διεθνή οικο γωγική διαδικασία δεν χρειάζεται πια
νομία των αντιλήψεων του νεοφιλελευ τα ίδια και τόσα εργατικά χέρια όπως
θερισμού και για την εφαρμογή σε πα πριν. Έ τσ ι η ανεργία και η αύξησή της
γκόσμια κλίμακα του συστήματος της έγιναν «συμφυές» φαινόμενο της σύγ
«ελεύθερης αγοράς», που στηρίζεται χρονης οικονομίας, που δεν μπορεί πια
βασικά στον εσωτερικό της αυτοματι να αναχαιτιστεί με νεοκεϋνσιανές με
σμό και που γι’ αυτό αποστρέφεται τον θόδους και ισορροπίες, αλλά ούτε και
κρατικό οικονομικό σχεδιασμό και πα με κρατικιστικές λύσεις παλαιού τύπου,
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δηλαδή σοβιετικού ή ακόμα και σο
σιαλδημοκρατικού χαρακτήρα.
Παράλληλα η οικονομία της «μετα
βιομηχανικής» εποχής, κυριαρχούμενη
από την νεοφιλελεύθερη αντίληψη, όχι
μόνο δεν βοηθά τις αγωνιώδεις προ
σπάθειες των οικονομικά υποανάπτυκτων χωρών να ξεφύγουν από την
απάνθρωπη φτώχεια και αθλιότητα,
αλλ’ αντίστροφα όλο και διευρύνει το
αναπτυξιακό χάσμα ή και χάος που τις
χωρίζει από τις οικονομικά αναπτυγμέ
νες χώρες της Βόρειας Αμερικής, της
Δυτικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας.
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ
Οι διεθνείς αυτές εξελίξεις, δεν άφη
σαν βέβαια και τη διανόηση αλώβητη.
Στο πλαίσιο της εμποροκρατικής πα
γκοσμιοποίησης άρχισε να προωθείται
για χάρη της -ασφαλώς με την συνειδη
τή υποστήριξη των πολυεθνικών οικο
νομικών συγκροτημάτων και των ανα
πόσπαστα μαζί τους συνδεδεμένων πο
λιτικών καθεστώτων- μια ισοπεδωτική
των εθνικών πολιτισμών αντίληψη και
μια απαξιωτική υποβάθμιση των εθνι
κών εκείνων στοιχείων που συνθέτουν
τη λαϊκή παράδοση και την εθνική φυ
σιογνωμία των λαών. Έ τσι σήμερα έχει
διαμορφωθεί και ο τύπος του «μοντερνιστή» διανοούμενου, υποστηρικτή της
ισοπεδωτικής αυτής αντίληψης, η
ύπαρξη του οποίου συνιστά όχι μέσο
αντιμετώπισης των σύγχρονων προβλη
μάτων, αλλά αντίστροφα παράγοντα
της σημερινής παγκόσμιας κρίσης.
Για όλους αυτούς τους λόγους η αν
θρωπότητα εμφανίζεται να είναι σήμε
ρα ιδεολογικά λιπόθυμη, χωρίς συλλο
γικά οράματα, ιδανικά και αξίες που
να μπορούν να εμπνεύσουν μεγάλες
κοινωνικές κινητοποιήσεις για την απε
λευθερωτική αναδιαμόρφωση της συλ
λογικής μας ζωής και μάλιστα, όπως
επιβάλλεται, σε παγκόσμια κλίμακα.
Θα ήταν όμως πελώριο λάθος να θεω
ρήσουμε ότι η τωρινή ιδεολογική αμη
χανία και απογύμνωση σημαίνει και
τον οριστικό «θάνατο των ιδεολογιών»,
όπως κυνικά υποστηρίζεται από διάφο
ρες πλευρές, συχνά στο πλαίσιο της
εξυπηρέτησης οικονομικών και πολιτι
κών συμφερόντων. Η υποστήριξη αυ
τής της αντίληψης σημαίνει στην ουσία
την παραδοχή ότι είναι «φυσικό» η αν
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θρωπότητα να βαδίζει χωρίς επιλεγμέ
νη κατεύθυνση, χωρίς καθορισμένους
σκοπούς και χωρίς επίγνωση του δρό
μου που διανύει, παραδομένη κυριολε
κτικά στον αυτοματισμό της κερδοσκο
πίας. Αυτό όμως συνιστά αναίρεση του
βασικού χαρακτηριστικού του έλλογου
όντος, που είναι ο σχετικός έστω, αυτοκαθορισμός και συνεπώς η συνειδητή
επιλογή της πορείας του.
Διαψεύδοντας αυτήν την αντίληψη
του «θανάτου των ιδεολογιών» η σημε
ρινή παγκόσμια πραγματικότητα κάνει
εντονότερα αισθητή την ανάγκη οικου
μενικής σύλληψης των σύγχρονων προ
βλημάτων με βάση την εγγενή τάση του
ανθρώπου για μια ζωή ελευθερίας, δι
καιοσύνης και ανθρωπιάς, απαλλαγμέ
νη και από την αλαζονεία απέναντι στη
φύση και στα «δικαιώματά» της. Η ση
μερινή συνεπώς παγκόσμια πραγματι
κότητα αποκαλύπτει ως αναγκαία μια
βαθιά ιδεολογική αναγέννηση, χωρίς
την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα να
ανατραπεί το τωρινό αδιέξοδο. Σήμερα
επομένως έχουμε περισσότερο από άλ
λοτε ανάγκη την οικουμενική φιλοσο
φική και κοινωνιολογική θεώρηση των
προβλημάτων, γιατί χωρίς αυτήν παρα
παίουμε.
Μια τέτοια όμως βαθύτατη ιδεολογι
κή αναγέννηση δεν μπορεί να στηριχθεί με πληρότητα στην «κεκτημένη»
ηθική, την οποία η ζωντανή πραγματι
κότητα αποκαλύπτει σε ορισμένα θέ
ματα ανεπαρκή. Απαιτείται συνεπώς
και η διαμόρφωση μιας νέας υπευθυνό
τητας και ηθικής αντίληψης που θα
ανταποκρίνεται στα αγωνιώδη προβλή
ματα της ύπαρξης, τα οποία αντιμετω
πίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, που,
όπως πολλά δείχνουν, φτάνει σύντομα
στο κομβικό σημείο να πρέπει να δια
λέξει ποιο ρόλο θέλει να παίξει: Εκείνο
του έλλογου όντος, που έχει συναίσθη
ση των ευθυνών του απέναντι στην αν
θρωπότητα και στη (ρύση ή του κακο
ποιού πνεύματος που θα τις ταπεινώσει
και τελικά θα τις εξοντώσει;
Η ΝΕΑ ΗΘΙΚΗ
Το περιεχόμενο αυτής της νέας ηθικής
αντίληψης, μπορούμε να εικάσουμε ότι
θα αναφέρεται κατά κάποιο τρόπο:
- Στην κατάλυση της ανθρωποκεντρι
κής αλαζονείας μας απέναντι στη φύση,

που μας αναγορεύει σε «κύριό» της κι
έτσι μας καθιστά καταστροφέα της.
- Στην ταπεινόφρονα και όχι «υβρι
στική» με την αρχαιοελληνική έννοια,
χρήση των επαναστατικών επιτεύξεων
των φυσικών επιστημών, προπαντός
στο πυρηνικό και στο γενετικό πεδίο.
- Και τέλος στην αναμόρφωση του
νοήματος της ανθρώπινης αλληλεγ
γύης, που θα μας απελευθερώσει από
την πιο απάνθρωπη σκέψη που γίνεται
της «κοινωνίας των δύο τρίτων» και
από το νεοβαρβαρισμό της μονοδιά
στατης εμποροκρατικής αντίληψης του
κέρδους και που θα επιβάλει την βαθιά
αλλαγή στην οργάνωση της οικονομίας
και της κοινωνικής ζωής σε παγκόσμια
και σε εθνική κλίμακα.
Στο έργο αυτό καλείται να συμβάλλει
και μάλιστα αποφασιστικά η διανόηση.
Έ χουμε δηλαδή ανάγκη του διανοού
μενου και μάλιστα εκείνου των δύσκο
λων περιστάσεων. Ποιος όμως είναι
αυτός; Η σοβαρότητα του ερωτήματος
απαιτεί ξεκάθαρη απάντηση. ΓΓ αυτό
πρέπει προπαντός να αποσαφηνιστεί
ότι η ιδιότητα του διανοούμενου δεν
προσδιορίζεται από τα διπλώματα και
τα άλλα τυπικά χαρακτηριστικά της
μόρφωσης. Αυτά και κάποια έκταση
γνώσεων που δηλώνουν, απλώς εξυπακούονται ως προϋποθέσεις. Διανοού
μενος με την ουσιαστική, δηλαδή την
αληθινή έννοια, είναι ένας άνθρωπος
προικισμένος και εξοπλισμένος με ορι
σμένες πρόσθετες ιδιότητες.
Πρώτα απ’ όλα είναι εκείνος που έχει
σε ασυνήθιστα μεγάλο βαθμό τη χαρα
κτηριστική για κάθε άνθρωπο έφεση να
επεξεργάζεται πνευματικά τα προβλή
ματα της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή να
ψάχνει να βρει εξηγήσεις, να προσπα
θεί να προβλέψει τις πιθανές εξελίξεις,
να τις αξιολογεί και να καθορίζει τη δι
κή του σωστή στάση απέναντι σ’ αυτές
με κριτήριο, ποτέ το ατομικό, αλλά το
κοινό συμφέρον.
Αυτή όμως η πνευματική ενεργητικό
τητα προϋποθέτει και κρύβει μέσα της
και το στοιχείο εκείνο που είναι το πιο
πηγαίο και το πιο κρίσιμο για την δια
μόρφωση της προσωπικότητας του δια
νοούμενου, συγκεκριμένα την μεγάλη
συνειδησιακή ευαισθησία. Αυτή που
τον κάνει να αισθάνεται υπεύθυνος για
ό,τι συμβαίνει γύρω του και στον κό

σμο, καθώς και για ό,τι πρόκειται να
συμβεί. Αυτή η υπευθυνότητα είναι που
τον βγάζει από τον κλειστό προσωπικό
του χώρο, και τον οδηγεί στο να πάρει
θέση απέναντι στα συμβαίνοντα στη
συλλογική ζωή και να παίζει έτσι τον
κοινωνικό του ρόλο.
Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται και
μια άλλη ιδιότητα, αποφασιστικής ση
μασίας και αυτή. Χ ρειάζεται το θάρ
ρος. Το θάρρος να εκφράσει δημόσια,
συχνά αντίθετα προς τα όποια ισχυρά
συμφέροντα και προς τις κοινωνικές,
κατεστημένες προλήψεις, αυτό που η
ευαίσθητη συνείδησή του του υπαγο
ρεύει. Διανοούμενος χω ρίς θάρρος εί
ναι ανάπηρος. Και τότε εκδηλώνεται
κυρίως σε εύκολους καιρούς και π ά 
ντως με απόψεις «ευχάριστες σε κρα
τούντες». Και τότε τα λόγια συχνά δεν
ταιριάζουν με τις πράξεις, ενώ στον
διανοούμενο πρέπει να ενσαρκώνεται
αυτό που ο Σωκράτης θεωρούσε την
πιο μεγάλη αρετή και την αποκαλούσε
«ελληνική αρμονία». Η αντιστοιχία,
δηλαδή, ανάμεσα στα λόγια και στα έρ
γα ενός ανθρώπου.
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ
Με βάση τις σκέψεις αυτές, μπορούμε
συνοπτικά να παρατηρήσουμε ότι δια
νοούμενος είναι εκείνος ο σκεπτόμενος
άνθρωπος που με συνειδησιακή ευαι
σθησία εκφράζει θαρραλέα τον βαθύ
τερο ανθρώπινο προβληματισμό σχετι
κά με τα καυτά προβλήματα της εποχής
του. Ο κοινωνικός αυτός ρόλος είναι
και ο λόγος που ο διανοούμενος υπήρ
ξε πάντα αναφαίρετο στοιχείο του επα
ναστατικού δυναμικού της ανθρωπότη
τας. Γιατί καυτά προβλήματα ήταν πά
ντα τα προβλήματα της κατάκτησης της
Ελευθερίας, της διεκδίκησης της Δικαι
οσύνης στη λειτουργία της κοινωνικής
ζωής, καθώς και της πραγμάτωσης της
ανθρώπινης αλληλεγγύης. Έ τσ ι σε δύ
σκολους καιρούς ο διανοούμενος κα
λείται «να βγει στο κλαρί». Έ σ τω κι αν
μοιάζει αναιμικός, ωχρός γραφιάς, που
ανακατώνει χαρτιά. Συχνά στην ιστο
ρία αποτέλεσε «εκρηκτική ύλη μεγάλης
ισχύος» και ήταν πάντως αναφαίρετος
παράγοντας όλων των φωτεινών περιό
δων της ανθρωπότητας.
Στις μέρες μας, στο κατώφλι, όχι μόνο
μιας νέας ιστορικής περιόδου, αλλά,

όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, και
μιας νέας κυριολεκτικά υπαρξιακής
κρίσης, ο διανοούμενος καλείται να
στρατευτεί σε τρία κυρίως μέτωπα.
Πρώτον να παίξει αποφασιστικό ρόλο
στο ξεπέρασμα της ιδεολογικής αμηχα
νίας που κυριαρχεί παγκόσμια και στην
διαμόρφωση μιας οικουμενικής, φιλο
σοφικής και κοινωνιολογικής θεώρη
σης των τωρινών προβλημάτων και έτσι
στην βαθιά ιδεολογική αναγέννηση,
χωρίς την οποία δεν υπάρχει δυνατότη
τα να ανατραπεί το σημερινό αδιέξοδο.
Καλείται πιο συγκεκριμένα να αποκαλύψει με την ανάλυση και την κριτική
πόσο αδιέξοδη είναι ειδικά στις μέρες
μας η νεοφιλελεύθερη λογική που κυ
ριαρχείται μονοδιάστατα από την επι
δίωξη αδιάκοπης αύξησης του οικονο
μικού κέρδους και που με το δόγμα της
ελευθερίας της αγοράς και του αυτομα
τισμού της λειτουργίας της απαγορεύει
τη σωτήρια παρέμβαση κάθε ουσιαστι
κού οικονομικού σχεδιασμού. Κι αυτό
την εποχή που η ανθρωπότητα αντιμε
τωπίζει κρισιμότατα προβλήματα, τα
οποία, όπως γίνεται κάθε μέρα όλο και
πιο φανερό, μόνο με τον ιδεολογικά
εδραιωμένο σχεδίασμά και την αναχαί
τιση του αυτοματισμού της αγοράς μπο
ρούν να αντιμετωπιστούν.
Δεύτερον, στις μέρες μας καλείται ο
διανοούμενος να συμμετάσχει στην ευ
θύνη της αντιμετώπισης των ζωτικών
προβλημάτων που έχουν προκύψει από
τις επαναστατικές επιτεύξεις της τεχνο
λογίας και των φυσικών επιστημών,
ιδίως της γενετικής. Γιατί οι επιτεύξεις
αυτές, παράλληλα με τις πολύ θετικές
πλευρές τους, δίνουν στον σύγχρονο
άνθρωπο και τη δυνατότητα ανεπανόρ
θωτων επεμβάσεων σε κρίσιμες περιο
χές, τόσο της φυσικής ισορροπίας της
ζωής στον πλανήτη, όσο και της γενετι
κής φυσιογνωμίας και της ηθικής προ
σωπικότητας του ίδιου του ανθρώπου.
Έ τσ ι στην εποχή μας ο άνθρωπος από
κτησε μιαν ιστορικά πρωτοφανέρωτη
«ευθύνη». Δεν είναι πια μόνο υπεύθυ
νος για την συλλογική ή ατομική ζωή
του, αλλά και για τη δυνατότητα ύπαρ
ξης φυσικής ζωής στον πλανήτη, τουλά
χιστον με τις μέχρι τώρα γνωστές μορ
φές της, καθώς και για την δική του φυ
σική και ηθική οντότητα. Στην εκπλή
ρωση αυτής της ευθύνης καλείται ο

σύγχρονος διανοούμενος να προσφέ
ρει την πολύτιμη συμβολή του.
Τρίτον, τέλος, στην εποχή μας ο δια
νοούμενος πρέπει να πάρει θέση και σ’
ένα άλλο, κρίσιμο πρόβλημα. Σήμερα
δεν αμφισβητούμε ανοικτά ούτε τις δη
μοκρατικές αξίες, ούτε τους θεσμούς
της κοινωνικής δικαιοσύνης, ούτε την
ανάγκη της ειρηνικής συμβίωσης των
λαών. Ό λες αυτές οι κατακτήσεις, οι
κερδισμένες με αγώνες και αίματα,
έχουν γίνει πια μη αμφισβητούμενα
-τουλάχιστον ανοικτά- στοιχεία της
παγκόσμιας συνείδησης. Ό μω ς αυτό
δεν σημαίνει ότι τις σεβόμαστε όσο
πρέπει σε διεθνές και σε εθνικό επίπε
δο. Κάθε άλλο μάλιστα. Συχνά τις νο
θεύουμε, τις πλαστογραφούμε, τις δια
στρέφουμε ή και τις καπηλευόμαστε κι
αυτό ενώ συχνά κραυγαλέα τις επικα
λούμαστε. Η στάση αυτή συνιστά ύπου
λη μορφή σύγχρονου φασισμού, φορείς
της νοοτροπίας του οποίου είναι καθό
λου σπάνια και δυνάμεις που αυτοαποκαλούνται «αντιφασιστικές» και «δη
μοκρατικές». Ο διανοούμενος έχει κα
θήκον να ξεσκεπάζει με θάρρος αυτή
την πλαστότητα, έστω κι αν έτσι έρχε
ται σε σύγκρουση με θορυβώδεις «προ
οδευτικές» δυνάμεις. Γιατί προοδευτι
κό δεν μπορεί ποτέ να είναι το πλαστό.
Η εκπλήρωση αυτού του τριπλού στο
περιεχόμενό του καθήκοντος του δια
νοούμενου, δεν είναι βέβαια εύκολη
υπόθεση. Το έχει πει άλλωστε και ο
Θουκυδίδης, ότι σε εποχές θορυβώδεις
και σύγχυσης ιδεών η άρθρωση νηφά
λιου λόγου είναι δύσκολη υπόθεση, συ
χνά επικίνδυνη, που οδηγεί και στην
μοναξιά. Της πραγματικότητας αυτής
είχε άλλωστε και ο ίδιος πικρή εμπει
ρία με την πολύχρονη εξορία του από
την Αθήνα.
Αυτό όμως, όχι μόνο δεν αναιρεί το
καθήκον του διανοούμενου να αρθρώ
σει τον ορθό και τίμιο λόγο, αλλά κάνει
την ανάγκη του λόγου αυτού ακόμα πιο
πιεστική. Γιατί η εκπλήρωση του σχετι
κού καθήκοντος συνιστά την ακτίνα ελ
πίδας ότι θα υπερνικηθούντα αδιέξοδα
που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα
στους τωρινούς, δύσκολους καιρούς. Η
προσφορά αυτής ακριβώς της ελπίδας
είναι το αληθινό κατόρθωμα που καλεί
ται να επιτελέσει στην εποχή μας ο δια
νοούμενος.
Ί*
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Οι άνθρωποι που φέρουν την ευθύνη της διοργάνωσης του
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πρέπει και
τούτη τη φορά (δικαίως) να αισθάνονται ευχαριστημένοι. Στα
σαραντατρία του χρόνια (που έκλεισε φέτος) εξακολουθεί
να διατρέχει ταυτόχρονα μιαν ώριμη και μια «νεανική» φάση.
Ώριμη μεν γιατί (με το Δ ιεθνές Τμήμα του) διαθέτει
επιτυχημένη οργανωτική «ταυτότητα», «νεανική» δ ε γιατί χάρη
στα παράλληλα προγράμματά του και τα αφιερώματα
παραμένει εύφορο σε καλλιτεχνικό ριζοσπαστισμό.

Εγχώρια δείγματα
και διεθνή παραδείγματα

Η Μάνια Παπαδημητρίου και η Y Βόννη Μ αλτέζου, κόρη και μάνα, οι «πολύπαθες»
ηροίδες της ταινίας της Κατερίνας Ευαγγελάκου Θα το μετανιώσεις.

τσι και φέτος η παγκόσμια κινη
ματογραφική σκηνή ήταν παρού
σα σε διαχρονικό ανάπτυγμα. Η
κινηματογραφική μνήμη κι οι
τρέχουσες τάσεις σε συναρπα
στική άμιλλα. Κλασικοί δημιουργοί και
ζηλωτές της ανατροπής πλάι-πλάι. Από
κοντά και το παραδοσιακό, «εμπορι
κό» σινεμά. Για εννιά μέρες, σε επτά
αίθουσες, περισσότερες από διακόσιες

Ε
54

ταινίες. Κοντά (μαζί με τις επαναλή
ψεις) επτακόσιες ώρες προβολής! Και
(το κυριότερο) κοινό άφθονο και νεα
νικό να γεμίζει εντυπωσιακά τις αίθου
σες. Αβίαστο συμπέρασμα: Το Φεστι
βάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονί
κης παραμένει (ύστερα μάλιστα από τη
«γήρανση» του πολύπαθου Φεστιβάλ
Αθηνών) η πιο σημαντική πολιτιστική
διοργάνωση της χώρας μας. Υπηρετεί

μια τέχνη στην ακμή της. Γιατί παρά τις
ολολύζουσες κασσάνδρες, ο κινηματο
γράφος παραμένει ζωντανός, άμεσος
και με ανανεούμενη δύναμη. Αυτό βέ
βαια δεν π ά ει ν α πει ότι όποιος κάθε
ται πίσω από μια κάμερα παράγει εξ
ορισμού αριστουργήματα. Ατυχώς, αυ
τή την τελευταία παραδοχή συνεχίζου
με να τη συναντούμε στην εθνική μας
παραγωγή, χω ρίς αυτό να βαραίνει το
Φεστιβάλ. Αντίθετα, αυτό καταβάλλει
κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε το Πα
νόραμα του Ελληνικού Κινηματογρά
φου να βρίσκεται στο επίκεντρο της
ζωής του. Το γιατί το κύκλωμα παρα
γωγής και οι προσφεύγοντες σ’ αυτό
δημιουργοί δεν μας παρουσιάζουν αρι
στουργήματα είναι μια άλλη ιστορία με
πολλούς «ήρωες» και άγνωστο τέλος.
Αλλά και αν δεν παράγει αριστουργή
ματα, αυτό δεν σημαίνει ότι απουσιά
ζουν τα αξιοπρόσεκτα δείγματα. Και
δεν απουσιάζουν, ούτε και φέτος απού
σιαζαν. Αντίθετα, σπανίζουν οι καλο
προαίρετοι, οι προσγειωμένοι. Αλλά
να γυρίσουμε πάλι στο Φεστιβάλ.
* * *
Εκτός από το επίσημο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα και το Πανόραμα
Ελληνικός
Κινηματογράφος 2002,
υπήρχαν οι «Νέοι Ορίζοντες» (δικαιο
λογημένη προτίμηση των ενήμερων σινεφίλ), οι «Ματιές στα Βαλκάνια», το
«Παράθυρο στην Ασία» και μια σειρά
από αναδρομές και αφιερώματα σε διά
σημες ή και λιγότερο γνωστές προσωπι
κότητες της 7ης Τέχνης, όπως ο Μάρκο
Μπελόκιο, ο Μπόμπ Ράφελσον, ο μεγα
λύτερος εν ζωή οραματιστής του σύγ
χρονου σινεμά αλλά άγνωστος στην
Ελλάδα ούγγρος σκηνοθέτης Μπέλα
Ταρ, ο Ζαν Φρανσουά Στεβενέν, οι δι
κοί μας Παντελής Βούλγαρης και Γιάν
νης Δαλιανίδης, ο Μεξικανός Χάιμε
Ουμπέρτο Ερμοσίμο, ο Ιταλός Αουρέλιο Γκριμάλντι, η Ιρανή Σιρίν Νεσάτκαι
ο Κορεάτης Χόνγκ Σάνγκ Σου.
Πίσω α π ’ αυτή τη φιλμική ανθολογία
βρίσκονται τα ονόματα των Μισέλ Δημόπουλου, Αλέξη Γρίβα, Δημήτρη Εϊπίδη και της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγκάρη.
Δεν έλειψαν και οι πρόσφατες δημι
ουργίες των Οτάρ Ιοσελιάνι (Δευτέρα
πρωί), Αλεξάντρ Σοκούροφ (Ρωσική
Κιβωτός), Μ ανουέλ ντε Ολιβέιρα (Η
αρχή της αβεβαιότητας), Τακέσι Κιτάνο (Κούκλες) και Αμπάς Κιαροστάμι

(10). Δώρο, τέλος, ήταν η 15ωρη(!)
προβολή του αριστουργήματος του Ράινερ Βέρνερ
Φασμπίντερ
Berlin
Alexanderplatz, κατευθείαν από τη
16mm κόπια.
Συνέβησαν και άλλα πολλά και ενδια
φέροντα στη φετινή χρονιά αλλά που
χώρος έστω και για απλή αναφορά.
Πρέπει να γυρίσουμε στα δυο κύρια
τμήματα του Φεστιβάλ, το Διεθνές Διαγωνιστικό και το Ελληνικό Πανόραμα.
* * *
Η φετινή σοδειά των 16 ταινιών του
Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος
αναγνωρίστηκε ως μια από τις πιο κα
λές της δεκάχρονης διαδρομής του.
Μέσα σ’ αυτές και δύο ελληνικές (Θα
το μετανιώσεις της Κατερίνας Ευαγγελάκου και δύσκολο/ αποχαιρετισμοί: ο
μπαμπάς μου της Πέννυς Παναγιωτοπούλου). Και στις δύο θα αναφερθούμε
στο Ελληνικό Πανόραμα. Να θυμίσου
με μόνο ότι οι διαγωνιζόμενες ταινίες
στο Διεθνές Τμήμα του Φεστιβάλ Θ εσ
σαλονίκης είναι η πρώτη του σκηνοθέ
τη. Αυτό είναι ένα στοιχείο που λει
τουργεί, θέλεις δε θέλεις, συγκριτικά
όταν πλάι σ’ αυτές τις ταινίες βάζεις τις
ελληνικές, έστω και λαμβάνοντας υπό
ψη τη γοητεία που ασκεί στο θεατή ο
εξωτισμός. Σίγουρα, οι δυο ελληνικές
συμμετοχές άντεχαν τη σύγκριση με
κάποιες από αυτές. Αλλά τι μετά απ’
αυτές τις δύο;
Ο γάμος της Ράνα, παραδείγματος
χάριν, του Παλαιστίνιου Χ ανί Αμπού
Ασάντ είναι μια ταινία που συζεύγνει
με θαυμαστό τρόπο τις υψηλές θερμο
κρασίες της παλαιστινιακής ιντιφάντα
με την υπέρβασή της στο όνομα του
αγαθού της ζωής. Η απόγνωση του
αδιεξόδου με την αισιοδοξία της επι
βίωσης κεντρίζουν θετικά τη σκέψη
του θεατή. Από άλλο δρόμο τα ίδια μη
νύματα στέλνει η ταινία Η ζωή με σφά
ζει του Γάλλου Ζ αν-Π ιερ Σιναπί. Τα
δυο μαροκινής καταγωγής αδέλφια, με
διαμετρικά αντίθετες διαδρομές, ανα
ζητούν τις τελικές επιλογές μέσα από
προσωρινές σταθμεύσεις, κάποτε μοι
ραίες και κάποτε αποφασιστικές. Σύγ
χρονες, ανελέητες κοινωνίες. Η ίδια
θεματική και στην ταινία του Κορεάτη
Μουν Μ πουνγκ Χουν Μη κλαις, την
οποία γύρισε στο Τατζικιστάν. Η δίψα
της επιτυχίας, που δεν συμβιβάζεται με
τους τρόπους του τυχοδιωκτισμού, ει

Ο εκπληκτικός Γιώργος Καραγιάννης, ο πρωταγωνιστής της ταινίας της Πεννυς
Παναγιωτοπούλου Δύσκολοι αποχαιρετισμοί: ο μπαμπάς μου.

δικά αυτού που ανθεί -όπω ς δείχνει η
τα ινία - στη μακρινή αυτή δημοκρατία
της πρώην Σοβιετικής Έ νωσης, αποτυπώνεται με θαυμαστή ενάργεια. Χώ
ροι, τρόποι και συμπεριφορές του ρεα
λισμού και της ποίησης. Και ξανά η
ίδια προσπάθεια προσαρμογής στη δο
λερή «νέα τάξη πραγμάτων» που επι
χειρούν άλλοτε τυφλά και άλλοτε με
καρτερικότητα οι νέοι άνθρωποι στη
ρουμάνικη ταινία του Κριστιάν Μουνγκίου Δύση. Η μετανάστευση και η ξε
νοφοβία παίρνουν άλλη διάσταση όταν
αφορούν τη δεύτερη γενιά, τα παιδιά
των μεταναστών. Αυτό το θέμα διαχει
ρίζεται αποτελεσματικά ο Γάλλος Γκαέλ Μορέλ στην ταινία του Εξόριστος σε
άλλο ουρανό. Ο Αργεντινός Πάμπλο
Τραπέρο ασχολείται με την ηθική αλ
λοτρίωση ενός νέου και στην ηλικία
αστυνομικού σε μια εξαθλιωμένη γει
τονιά του Μπουένος Άιρες με τη σκλη
ρή ταινία του Ελ Μποναερένσε. Δύο
τρυφερές και ταυτόχρονα πικρές κω
μωδίες δύο διαφορετικών πολιτισμι
κών αντιλήψεων για το είδος: Τα μυ
στικά μιας εκδρομής της Τσέχας Αλίς
Νέλις και το Ρότζερ Ντότζερ του Ντίλαν Κιντ από τις ΗΠΑ. Η πρώτη θυμί
ζει μέρες της αλησμόνητης άνθησης
του τσεχοσλοβάκικου σινεμά στη δε
καετία του ’60 και η δεύτερη έφερνε
κάτι από τον ιταλικό Φανφαρόνο με
τον Βιτόριο Γκάσμαν. Δεν μπορεί πα
ρά κάτι πιο σημαντικό να σημαίνει η
εμμονή του ιρανικού κινηματογράφου
στην προσπάθεια χειραφέτησης της
ιρανής γυναίκας. Η επιθυμία της γης

του Βαχίντ Μοζαϊάν, με τρόπους έντο
να κιαροσταμικούς, παρουσίασε άλλη
μια τέτοια ηθογραφική εκδοχή. Ο κό
σμος των ναρκομανών και η πρόταση
του έρωτα ως αντίδοτου είναι το θέμα
του Τυφλού στόχου της Χάνα Α.Β.
Σλακ. Σλοβενική παραγωγή. Στο συμ
βολισμό των δύο στοιχείων της φύσης,
του νερού και της φωτιάς, στα πρόσω
πα μιας νεαρής λουτράρισσας και ενός
συνομήλικου πυρομανή, στηρίζεται η
ποιητική Γυναίκα της βροχής του Ιάπω
να Χιντενάρι Σουτζιμόρι. Υπόδειγμα
σεναριακής αρτιότητας η ταινία του. Η
σύγκρουση δύο αδελφών για την κατάκτηση μιας γυναίκας είναι το θέμα της
ταινίας Μπάνγκαλοου του Γερμανού
Ούλριχ Κέλερ. Πολυχρησιμοποιημένο
κινηματογραφικά.
Τις πολύ καλές επιλογές του Μιχάλη
Δημόπουλου τις ολοκλήρωσαν δυο «α
νορθόδοξες», αιρετικές στους αφηγη
ματικούς τους τρόπους ταινίες, από το
είδος όμως εκείνο που δοξάζει τον κι
νηματογράφο ως τέχνη. Θα χρειαζό
ταν πολύς χώρος για να γίνει μια επαρ
κής αναφορά σ’ αυτές. Είθε να βρεθεί
διανομέας και αίθουσα γι’ αυτά τα δώ
ρα. Η πρώτη ήρθε από την Ταϊλάνδη.
Ο τίτλος της Για πάντα δικός σου και
δημιουργός της ο Απιτσαπόνγκ Ουεερασεθακούλ. Μνήμες από το «Πρόγευ
μα στη χλόη» του Ρενουάρ και τα πρό
σωπα του Γκωγκέν. Η δεύτερη έχει τον
τίτλο Χαπόν και τη σκηνοθέτησε ο Με
ξικάνος Κάρλος Ρεϊγάδος. Μεξικάνικη περίοδος του Μπουνιουέλ και υπερ
ρεαλισμός του Ραούλ Ρουΐζ. Σινεμά
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Ο Μηνάς Χατζησάβας και ο Βαγγέλης Μουρίκης, ο αστυνόμος
και ο «ανεπιθύμητος» στην ταινία του Νίκου Γραμματικού Ο

Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Συμεών Νικολαΐδης από τους
«καταραμένους» της ταινίας του Νίκου Νικολαΐδη Ο τελευταίος

βασιλιάς.

τα παίρνει όλα.

δύσβατο μεν, αλλά αποθεωτικά ποιητι
κό. Αυτά για το απολαυστικό Διεθνές
Τμήμα.
* # *
Ειπώθηκε ότι φέτος ο ελληνικός κινη
ματογράφος σημείωσε οπισθοδρόμηση
ποντάροντας στο αφηγηματικό και μά
λιστα δίχως έμπνευση. Ακατανόητο.
Δηλαδή θέλουν να πουν ότι οπισθοδρό
μησε επειδή απούσιαζαν επαναλήψεις
των γνωστών «επιτυχιών» των ΡέππαΠαπαθανασίου, του Λαζόπουλου, του
Καφετζόπουλου, της Μαλέα και των...
ελεφάντων του Τζίτζη; Κάπου υπάρχει
σύγχυση. Αντίθετα, εμείς πιστεύουμε
ότι φέτος ήταν μια χρονιά εξισορρόπησης. Ακόμα και η Φούσκα του Νίκου
Περάκη και το Εφάπαξ του Νίκου Ζαπατίνα είχαν στο κέντρο τους ανθρώπι
νες ιστορίες και χαρακτήρες αναγνωρί
σιμους.
Επιστροφή λοιπόν στον αφηγηματικό
κινηματογράφο. Έ ναν κινηματογράφο
ρουτίνας, χωρίς εξάρσεις και προσωπι
κότητα. Μα από τις δεκαπέντε ταινίες
μυθοπλασίας που προβλήθηκαν στο φε
τινό Πανόραμα, οι δεκατρείς ήταν συ
μπαραγωγές ή οικονομική ενίσχυση του
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά
σε μια πολιτική του ΥΠ.ΠΟ. που (πολύ
σωστά) στοχεύει στη δημιουργία και
προσέλκυση του κοινού. Μια πολιτική
απεγνωσμένη μεν (που αφορά κυρίως
την προκάτοχη διοίκηση του ΕΚΚ), αλ
λά εναρμονισμένη με ό,τι επικρατεί διε
θνώς. Αν δεν μας απατά η μνήμη μας,
ταινίες δημιουργικά αφηγηματικές, με
ταυτότητα ελληνικότητας, έχουμε να
δούμε εδώ και μερικά χρόνια, από την
τελευταία ταινία του Σταύρου Τσιώλη
Ας περιμένουν οι γυναίκες και την Εαρι
νή σύναξη των Αγροφυλάκων του Δήμου
Αβδελιώδη. Άλλωστε η περσινή έκπλη
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ξη του Γιάννη Φάγκρα Πες στη Μορφί
νη, ακόμα την ψάχνω πέρασε ντούκου.
Τέτοια η κοινωνία μας, τέτοιοι και οι
παραμυθάδες της. Αν κάθε χρονιά ξε
χωρίζουν μια-δυο καλές ταινίες και μα
ζί τους κανά δυό μέτριες, να είμαστε
-λογικά- ευχαριστημένοι.
Δεκαπέντε, λοιπόν, ταινίες μυθοπλα
σίας και έξι ντοκιμαντέρ. Οκτώ από το
σύνολο των εικοσιμίας είχαν γυναίκα
σκηνοθέτη. Σε καλό να μας βγει... Και
δεν ήταν μόνο ο αριθμός αλλά και η ποι
ότητα. Δύο μάλιστα από αυτές (της Κα
τερίνας Ευαγγελάκου Θα το μετανιώσεις και της Πέννυς Παναγιωτοπούλου

Δύσκολοι αποχαιρετισμοί: ο Μπαμπάς
μου) σάρωσαν κυριολεκτικά τα βρα
βεία. Έ τσι αποδείχτηκε σωστή και η
επιλογή του διευθυντή του Φεστιβάλ να
τις συμπεριλάβει στο Διεθνές Διαγωνιστικό, όπου ο Χρήστος Στέργιογλου, με
πρωταγωνιστικό ρόλο και στις δύο, κέρ
δισε το βραβείο πρώτου αντρικού ρό
λου σ’ αυτό. Πολύ καλές και οι δύο ται
νίες αλλά αυτή της Ευαγγελάκου υπε
ρέχει. Είναι περισσότερο αυθόρμητη,
βγάζει περισσότερο φως, η αισιοδοξία
που αναβλύζει δεν είναι σοφιστικέ. Ο
θεατής το νιώθει ότι φτιάχτηκε από
απόθεμα ψυχής. Η φιλοδοξία της δεν
στόχευε στο ξεπέρασμα του μέτρου αλ
λά τη διατήρηση σ’ αυτό. Και το πέτυχε.
«Παν μέτρον άριστον». Σενάριο, διάλο
γοι, ερμηνείες, χαρά Θεού! Στην απέ
ναντι όχθη η Παναγιωτοπούλου «χρησι
μοποίησε» το θάνατο σαν έρμα-πρόσχημα. Και δεν την τρόμαξαν τα δύσκο
λα. Στη δική της εκδοχή της (αρσενικής
εδώ) Πονέτ του Ζακ Ντουαγιόν, άφηνε
χώρους να μπει φως και ζωή στην οθό
νη. Δεν επεδίωξε μέσα από μελοδραμα
τισμούς και δάκρυα την αποδοχή του
θεατή. Σε πίστωσή της και ο μικρός
Γιώργος Καραγιάννης. Η Στέλλα Θεο-

δωράκη η οποία γνωρίζει όσο λίγοι τα
μυστικά της «μαστορικής» του κινημα
τογράφου, έχουμε την εντύπωση, ενέ
δωσε σ’ αυτή την ευκολία και σε ένα πολυαξονικό σενάριο: Το Παρά λίγο παρά
πέντε παρά τρίχα ήταν εντυπωσιακό
στη δεξιοτεχνία του αλλά μόνον μέχρις
εκεί. Πρώτη μεγάλου μήκους ταινία και
το Πάμε για ένα ούζο; της Κλεώνης
Φλέσσα. Σύγχρονο ηθογράφημα, βατό
και με θαλπωρή. Οικείοι οι χαρακτήρες
και η καθημερινότητά τους. Ο Νίκος
Γραμματικός, μια δοκιμασμένη δύναμη
του σύγχρονου, δεν ξεπέρασε με τον
Βασιλιά του τους Απόντες. Δύσκολα
αποδέχεσαι τη βασιμότητα του στόρυ
του. Πιο πολύ έχεις την αίσθηση ενός
ρημέικ αμερικάνικης ταινίας παρά ελ
ληνικής πραγματικότητας. Ό χ ι ότι αυτό
ακυρώνει τις πολλές αρετές της ταινίας.
Κατ’ εξοχήν -α π ό τη νέα γενιά - σκηνο
θέτης (και σεναριογράφος) που δίνει
έμφαση στους χαρακτήρες και τους δια
λόγους ο Παντελής Παγουλάτος, ανέδειξε και με το Όνειρα γλυκά αυτά τα
προσόντα του. Ο έρωτας και ο εξωτικός
φολκλορισμός το θέμα στην Αλεξάν
δρεια, την καλύτερη μέχρι σήμερα ται
νία της Μαρίας Ηλιού. Η επάνοδος του
Ροβήρου Μανθούλη στις ταινίες μυθο
πλασίας ύστερα από 36 χρόνια θητείας
στο ντοκιμαντέρ δεν ήταν η καλύτερη
δυνατή: To Lilly's story αποδείχθηκε
άνισο και ετερόκλητο. Τέλος, μια ταινία
του Νίκου Νικολαΐδη στο Φεστιβάλ δί
νει πάντα μιαν άλλη σινεφιλική γεύση.
Ο χαμένος τα παίρνει όλα μετέτρεψε
ακόμα και τη βία σε κινηματογραφική
ποίηση. Ε, όχι και το... μισό βραβείο
σκηνοθεσίας. Η ψυχρή διαδικασία των
βαθμών απέτυχε παταγωδώς.
Μετά τις λίγες αυτές ταινίες, τι;
ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΡΙΤΟΣ

SEEING IS BELIEVING, «ΘΕΟΛΟΓΙΕΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

Στην αυτοκρατορική Κίνα κατά την περίοδο των Γιουάν ( 121 Ο
Ι 368) οι ζωγράφοι χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες: στους
«λόγιους» και τους «επαγγελματίες». Οι πρώτοι έκαναν τέχνη
μόνο για την προσωπική τους ευχαρίστηση και θεωρούσαν
τους δεύ τερ ο υ ς παρείσακτους χειρώνακτες κατατάσσοντάς
τους μαζί με τις εταίρες.
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Look Inside - Look Deeper
Seeing is believing.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ο ζωγράφος Χουάνγκ Κουνγκ Βανγκ
έλεγε συχνά κάτι που θα μπορούσε να
γίνει η σημαία των εννοιολογικών του
70: «Έ να έργο ζωγραφικής δεν είναι
παρά μια ιδέα. Αυτό που έχει μεγαλύτε
ρη σημασία όταν ζωγραφίζεις, είναι το
σωστό πνεύμα». Γιατί τ’ αναφέρω όλα
αυτά; Γιατί κάπου η αυτοκρατορική Κί
να θυμίζει αχνά τη σοσιαλιστική Ελλά
δα των πολιτιστικών ολυμπιάδων και
των μεγάλων projects, τα οποία πάντως
διεκπεραιώνονται αποκλειστικά από
τεχνοκράτες «γευσιγνώστες» της πα 
γκόσμιας αγοράς, συνεπικουρούμενους
από dealers που πλασάρουν ήδη τα προς
εισαγωγήν προϊόντα στους εγχώριους
συλλέκτες πριν ακόμη αυτά τα ίδια προ
λάβουν να εκτεθούν. Έ τσ ι ακριβώς!
Περάστε κόσμε! Έ τσ ι ο όποιος πειρα
ματισμός, η όποια προβληματική γύρω
από τη λειτουργία ή τη μεταφυσική της
εικόνας σήμερα εξαντλείται στην ικα
νότητα μετάκλησης διεθνών stars και
στην οργάνωση υπερθεαμάτων. Και η
ελληνική τέχνη; ο Γαΐτης, ο Σκλάβος, ο
Τάκις, η Χρύσα, ο Ακριθάκης, ο Περδικίδης, ο Κανιάρης, ο Παύλος, ο Τσόκλης, η Διοχάντη και οι νεότεροι; Σε μια
χώρα που στερείται βασικών υποδο
μών, όπου τα μουσεία σύγχρονης τέχνης
είναι απλώς αφισοράματα -κ α ι γι’ αυτό
βεβαίως δεν φταίνε οι διευθύνσεις
τους-, όπου πειραματικοί-εναλλακτικοί
χώροι σαν το A Station χειμάζονται οι
κονομικά και όπου ένας αξιοσέβαστος
αριθμός καλλιτεχνών είναι σε απόγνω
ση μη έχοντας πού να εκθέσει την εργα
σία του και αυτομαστιγούμενος σχετικά
με το αν αξίζει να συνεχίζει, δαπανώ✓ ■
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νται τεράστια ποσά κυριολεκτικά για
πυροτεχνηματικά θεαθήναι. Ο διάλο
γος όμως και η όσμωση με τις λοιπές ει
καστικές κοινότητες δεν επιτυγχάνεται
έτσι* ούτε μέσω κολλητών, ούτε με μυ
στικές συμφωνίες, ούτε δια της γνωστής
κλίκας των ημετέρων που από την εποχή
του Μικρούτσικου ακόμη ανέλαβε να
μας «εκσυγχρονίσει». Δείτε ποια πρό
σωπα πλαισιώνουν τις εικαστικές επι
τροπές, όταν δεήσουν αυτές να συγκρο
τηθούν, δείτε τι είδους πολιτική εισηγούνται, και μελετήστε τ’ αποτελέσματά
τους. Κατά τη γνώμη μου είναι σφάλμα
να προτείνονται ως σύμβολοι της πολιτικής ηγεσίας αποκλειστικά καλλιτέχνες,
γιατί αποδεσμεύονται άμεσα από το
προσωπικό τους έργο και τις αναπόφευ
κτες εμπλοκές τους με τον χώρο ευρύτε
ρα. Είναι τέλος πολύ ενδεικτικό ότι
απαξιώνονται οι θεωρητικοί ή οι ιστορι
κοί της τέχνης, αν και θα ήσαν οι πλέον
αρμόδιοι να χαράξουν ένα θεωρητικό
πλαίσιο δράσης και ν ’ αξιολογήσουν
πιο νηφάλια την υπάρχουσα κατάστα
ση. Ό χ ι βέβαια ότι αυτοί δεν άγονται
από προσωπικές συμπάθειες ή και ιδεο
ληψίες, είναι όμως κατά τεκμήριο οι
αντικειμενικότεροι για ν’ αντιμετωπί
σουν τα προβλήματα με τρόπο πιο αφηρημένο και μακροπρόθεσμο.
Αντιθέτως, πλειοδοτούν οι managers
και το «εδώ και τώρα» των πολύ συγκε
κριμένων τους ενδιαφερόντων Ας είναι.
Οι αληθινοί γνώστες του χώρου δεν εί
ναι πολλοί και απ’ αυτούς αξιοποιούνται
δυστυχώς ελάχιστοι, εφόσον και στην
επικράτεια του πολιτισμού password εί
ναι η κομματική ταυτότητα ή το ιδεολογικώς πειθήνιον. Χωρίς όμως ρήξεις ή

υπερβάσεις, το υφιστάμενο τέλμα, παρά
τις εξαγγελίες και τις κοσμικότητες, δεν
είναι δυνατόν να υπερβαθεί. Και είναι
αδήριτη η ανάγκη μιας στοιχειώδους συ
νεργασίας όσων μπορούν -ακόμη- να
υπερασπισθούν την αξιοπρέπεια της ει
καστικής μας κοινότητας ευρύτερα. Και
δυστυχώς αυτή η συνεργασία, αυτός ο
χωρίς υστερίες και ανταγωνισμούς διά
λογος απουσιάζουν δραματικά.
«ΘΕΟΛΟΓΙΕΣ»
Έ χουμε και λέμε: Η διεύθυνση του
ΕΜ ΣΤ έστησε μιαν εξαιρετική έκθεση,
τις «Θεολογίες», διεθνών προδιαγρα
φών με δημιουργούς διεθνούς εμβέλει
ας, όπως ο Bill Viola ή η Shirin Nessat,
αλλά κυρίως μ’ έναν προβληματισμό
που κυριολεκτικά σπάει κόκκαλα. Πώς
λειτουργούν σήμερα οι θρησκείες; Εί
ναι μηχανισμοί καταπίεσης και ψυχα
ναγκασμού ή καταπράυνσης και εκτό
νωσης; Ενδιαφέρει το μεταφυσικό ρί
γος τη σύγχρονη ρασιοναλιστική αντί
ληψη; Μπορούμε σήμερα να έχουμε μια
«θρησκευτική» τέχνη και κυρίως είναι
δυνατόν το θρησκειολογικό υλικό ως
μείζων ιδεολογικός μηχανισμός ν ’ αποτελέσειτη βάση για ένα σύγχρονο εικα
στικό έργο; Η έκθεση, νομίζω, απαντά
μ’ ευκρίνεια στις περισσότερες από τις
ανωτέρω ερωτήσεις, αλλά συγχρόνως
στήνει ένα συνταρακτικό θέαμα όπου
εθνογραφικές πληροφορίες, τοπικές
ιδιαιτερότητες, αποκλεισμοί ή συναι
σθηματικές υπερβολές δημιουργούν τα
όρια και τους όρους για μιαν έντονη
δράση-αντίδραση. Έ στω λοιπόν κι αν
εξορίζεται το θείο από τη σύγχρονη συ
νείδηση, έστω κι αν το υποκείμενο συλ57

λαμβάνει το οντολογικό του κενό ως
προϊόν τύχης και αναγκαιότητας,
εντούτοις οι θρησκείες ακόμη υφίστανται ως ο μεγαλύτερος πολιτιστικός θε
σμός που δημιούργησε η συλλογική αν
θρώπινη έκφραση και η τέχνη εξελί
χθηκε σε βασική θεραπαινίδα τους.
Γράφει ο Δήμος Θέος στο -άγνωστο
στους «ειδικούς»- βιβλίο του Το αισθη

τικό και το ιερό, Από τονΑλμπέρτι στον
Αέσσινγκ (Αιγόκερως 1988, σ. 5-6): «Σε
κάθε περίπτωση οι κραδασμοί των γε
γονότων του κόσμου θ’ αντανακλώνται
στο χώρο της τέχνης και θα περιστρέφο
νται γύρω από δύο βασικούς πόλους:
τον θρησκευτικό και τον πολιτικό. Και
με αντίστοιχα σημαίνοντα: το ιερό και
το αισθητικό... Η συναινετική τακτική
της συμβίωσης των δύο σημαινόντων,
δηλαδή του ιερού και του αισθητικού,
δοκιμάζεται συχνά, η δε επιτυχία της
εξαρτάται στενά από την αίσθηση της
ισορροπίας μεταξύ εικόνας και
σημείου. Όσο το ιερό θα αμφισβητείται
προς όφελος του πολιτικού, το σημαίνον
του ιερού θα μεταβάλλεται σε σημείο.
Και οσάκις το ιερό θα αναδύεται από τη
λήθη, η εικόνα θα επιβεβαιώνει την υπε
ροχή της έναντι του σημείου.» Στη συνέ
χεια ο Θέος αναλύει τον Ααοκόοντα
του Αέσσινγκ (1781), ένα κείμενοσταθμό στην ιστορία της Αισθητικής,
που επηρέασε τόσο τον Χέγκελ όσο και
τον Γκαίτε. Ο Ααοκόων απαντά στις
στρεβλώσεις του Βίνκελμαν περί αρ
χαίας τέχνης, διαχωρίζει τη γλυπτική
και τη λογοτεχνία απ’ τη ζωγραφική,
αποκαθιστώντας την τελευταία στο
ύψος της μετά την απαξίωσή της από
τον πλατωνικό ιδεαλισμό λόγω της εις
τρίτον μίμησης του αρχετύπου από αυ
τήν (ότι δηλαδή η ζωγραφική αποδίδει
το αντικείμενο που συνιστά την ωχρή
αντανάκλαση της άφθαρτης ιδέας του
αντικειμένου). Ο Αέσσινγκ συντάσσει
ένα νεοτερικό κείμενο το οποίο καταγ
γέλλει την εκκλησιαστική παρώθηση
για μια τέχνη προπαγανδιστική και
επανακαθορίζει οντολογικά την τέχνη
προδιαγράφοντας την οδό της πλήρους
αυτονόμησής της. Και καταλήγει (σ.
102): «Η αναγεννησιακή ζωγραφική,

έστω και μαθηματικοποιημένη στην άρ
θρωσή της, παρέμεινε μια αναγωγική
και σε μεγάλο βαθμό μια αλληγορική
τέχνη. Συνεχίζει να υπηρετεί τη Θεολο
γία κάτω από τη σκιά της αλληγορίας:
58

Νίκος Καναρελης, C ru cifixion , πολυβιντεοπροβολή (2002).

της τιμωρίας και της διδαχής της χρι
στιανικής ηθικής τάξης.» Λίγο αργότε
ρα από τον Αέσσινγκ ο Χέγκελ στην
Αισθητική του θα αντιστοιχίσει τη ρο
μαντική τέχνη με τον Χριστιανισμό ερ
μηνεύοντας τον τελευταίο ως την δυνα
τότητα να θεοποιήσουμε τ’ ανθρώπινα
συναισθήματα ώς την αυτο-λατρεία της
υποκειμενικότητας. Από τέτοιες αντι
λήψεις συγκροτήθηκαν υπαρξιακά και
ο Nietzsche αλλά και ο Beuys. Στη συ
νέχεια ο Χέγκελ θα διαπιστώσει τον
πραγματολογικό θάνατο της τέχνης, η
οποία αφήνει τη θέση της ως αποκαλυ
πτικής οδού προς την αλήθεια στη φιλο
σοφία. Ακόμη, η τέχνη πεθαίνει επειδή
ο καλλιτέχνης βουλιάζει στην υποκει
μενικότητα και στην άνευ λόγου επίδει
ξη δεξιοτεχνίας.
Αντιλαμβάνεται κανείς πως μια συζή
τηση περί «Θεολογιών» αυτή τη στιγμή
άπτεται του πυρήνα της κρίσης η οποία
σοβεί στη σύγχρονη τέχνη. Αγγίζει πο
λύ σημερινά, και γ ι’ αυτό οδυνηρά,
αδιέξοδα. Αρα είναι άκρως αξιέπαινη
η προσπάθεια του ΕΜΣΤ. Κρίμα πά
ντως που οι ελληνικές συμμετοχές δεν
στάθηκαν στο ύψος των ξένων, εξα
ντλούμενες σε εθνογραφικές παρεμβά-
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σεις ή σε συγκινησιακές προσεγγίσεις.
Λ.χ. η θητεία του Σπηλιόπουλου στο Νίκο-Γαβριήλ Πεντζίκη έπρεπε να τον
έχει πείσει για την υπέρλογη, φρικώδη
και μυστική λάμψη του θείου Γνόφου.
Τέλος η απουσία του Νίκου Αλεξίου
αδικαιολόγητη.
SEEING IS BELIEVING!
Εδώ είναι το πρόβλημα! Ου καν ίδω,
μη πιστεύσω, διαβάζουμε στις Γραφές.
Π αρ’ ότι δεν είναι θεολογική η προσέγ
γιση των Λ. Αλιμαντήρη και Μ. Κούγια
στην έκθεση φωτογραφίας-video που
έστησαν στο χώρο της Gazon Rouge,
εντούτοις ο τίτλος προϊδεάζει σαφώς.
Εξάλλου ζούμε στην εποχή της λατρεί
ας της εικόνας και της θεοποίησης του
βλέμματος. Τ ι όμως τελικά μπορεί, κα
λύτερα του επιτρέπεται, να δει ο σημε
ρινός θεατής; Και πώς επεξεργάζεται
τις οπτικές του πληροφορίες; Στην έκ
θεση αυτή είδαμε ένα πολυεθνικό δυ
ναμικό 13 νέων καλλιτεχνών από την
Ευρώπη και την Ασία με πολύ ενδιαφέ
ρουσες προτάσεις κι ένα πνεύμα αρ
κούντως αντισυμβατικό. Έ ν α είδος αυ
τοσχέδιου, εντόπιου outlook δηλαδή,
απείρως πιο φτηνού και ίσως περισσόΝ

Ε κ δ ό σ ε ις Π ο ιό τ η τ α ς
τερο επικοινωνιακού. Αναρωτιέται
πραγματικά κανείς από που έλκουν τις
πληροφορίες οι τόσοι νέοι curators,
που ενεργοποιούνται πια στον τόπο
μας, πώς αντλούν τα μέσα να πραγμα
τοποιούν τις ευφάνταστες ιδέες τους,
πού βρίσκουν το κουράγιο τελικά.
Ίσως αυτό το φαινόμενο να είναι ό,τι
πιο παρήγορο συμβαίνει σήμερα στην
εικαστική Ελλάδα.
Εμείς πάντως ξεχωρίσαμε τον Νίκο
Καναρέλη (1975) που συμμετείχε με
μια Crucifixion της καθημερινότητάς
μας σ’ ένα videowall που αποτελείται
από 9x11 video προβολές. Δηλαδή η συ
νολική εικόνα δημιουργείται από ένα
παζλ 99 μικροπροβολών στο οποίο συ
μπλέκονται το ανίερο και το ιερό, ο π ει
ραματισμός και το χιούμορ, η μνήμη και
τα δημιουργικά κενά της, το παρελθόν
και το παρόν, η φόρμα που γίνεται ση
μείο και η τεχνολογία που καθίσταται
σημαινόμενο. Αυτή η ηλεκτρονική
Σταύρωση του Καναρέλη, μαθητή του
Λάππα, έχει ως ενεργειακό βάθος τις
πολυκατοικίες και τα πανωσηκώματα
της σημερινής Αθήνας σαν σύμβολο
ενός μεταποιημένου Γολγοθά και σαν
μια τσιμεντένια via crucis.

ΚΑΙΛΟΙΠΑ
Συμβαίνουν λοιπόν πράγματα* μόνο
που βρίσκονται εκτός επίσημων προ
γραμματισμών ή θεσμοθετημένης πο
ρείας. Και γίνονται πολλά επειδή ακρι
βώς πολλή είναι και η απελπισία λόγω
του ευρύτερου άνυδρου πολιτιστικού
ορίζοντα. Κι ας πληθαίνουν οι παράγο
ντες, οι διαμεσολαβητές, οι αισθητιστές
πολιτικοί, νομικοί, οικονομικοί παράγο
ντες κ.λπ. Έ ν α ς κόσμος παρακμής που
φοράει τη γραβάτα σα σημαία. Α π’ την
άλλη ολοκληρώθηκε στο Γκάζι η έκθεση
νε'ων καλλιτεχνών όπου δεκάδες δημι
ουργοί μέσα σε αντίξοες ή ακατάλληλες
συνθήκες προσπαθούσαν να παρουσιά
σουν τη δουλειά τους και να διεκδικήσουν τη δική τους θέση στον ήλιο.
Ενδεικτικά αναφέρω κάποια ονόμα
τα που ξεχώρισα: Κωνσταντίνος Μπόμπος, Στέλλα Μπολωνάκη, Στέφανος
Ρόκος, Μιχάλης Παρλαμάς.
Νά πώς σχολιάζει το video projection
Wannabe’s στο Γκάζι η Ρενή Γιάννημάρα:

«0 “μύθος της ομορφιάς” είναι το τε
λευταίο και περισσότερο επικίνδυνο

από μια σειρά ψέματα που αφορούν
τους “κανόνες ” των γυναικείων γνωρι
σμάτων, εμφάνισης και συμπεριφοράς.
Είναι το πιο επικίνδυνο γιατί έχει δη
μιουργήσει τέτοια standards θηλυκότη
τας τα οποία είναι αδύνατον να φτάσει
κανείς και οι γυναίκες αντιδρούν με όλο
και συνεχώς αυξανόμενη “αρρωστημένη” συμπεριφορά στην προσπάθειά
τους να φτάσουν, να έλθουν στα μέτρα
της γυναίκας “είδωλο-πρότυπο ” που
παρουσιάζεται και προτείνεται από τα
Μ.Μ.Ε.
Μια ψυχολογική μελέτη έδειξε ότι, ξο
δεύοντας 3 λεπτά κοιτώντας σε ένα πε
ριοδικό μόδας, είχε σαν αποτέλεσμα το
70% των γυναικών να αισθάνονται κα
τάθλιψη, ενοχή και ντροπή.
To video “Wannabe’s” προσπαθεί να
σχολιάσει την πραγματικότητα της γυ
ναικείας εμμονής στα “πρότυπα” που
τα περιοδικά μόδας επιβάλλουν και την
ανταπόκρισή της λόγω ανασφάλειας σε
έναν κατευθυνόμενο εξωραϊσμό, αρνη
τικό πολλές φορές για την προσωπικό
τητά της.
Γιατί οι γυναίκες αντιδρούν τόσο δυ
νατά στις πλασματικές εικόνες;
Είναι η ταυτότητά τους τόσο αδύναμη;
Γιατί αισθάνονται ότι πρέπει να αντι
μετωπίζουν τα “μοντέλα ’’-μανεκέν, σαν
να ήταν “μοντέλα ”-παραδείγματα;»
Έ ν α video-έργο που αξιοποιεί πολιτι
στικά και «θεολογικά» (αφού και η
ομορφιά είναι είδος πίστης) ένα ανθρωπολογικό υλικό επιμένοντας σε
μιαν αισθητική του περιεχομένου. Τι
παράδοξο! Αυτή ακριβώς ήταν και η
ερμηνεία που έδινε ο Χέγκελ στη ζω
γραφική απομονώνοντας το περιεχόμε
νό της και παραμερίζοντας τη μορφή
της ως στοιχείο επουσιώδες και δευτερεύον.
Ιδού σε ποιές συγκρίσεις μάς οδήγη
σαν τα ερεθίσματα των «Θεολογιών»
και σε ποια έμμεσα ή άμεσα μεταφυσι
κά αιτήματα καταλήξαμε· έστω κι αν
μερικοί πολιτιστικάριοι στον τόπο αυτό
δεν έχουν το θεό τους.

ΥΓ.\ Δεν δημοσιεύουμε οπτικό υλικό από
το ΕΜΣΤ γιατί απλά δεν διαθέτουμε. Το
κρατικό αυτό ίδρυμα δεν μας αποστέλλει
ούτε δελτία τύπου ούτε προσκλήσεις συγχέοντας περίεργα τα ιδιωτικά βίτσια με τις
δημόσιες αρετές.

ANASTASIA PEKRIDOY GORECKI
Αρχαιολόγος

Η ΜΟΔΑ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Δ. Γ.ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΑΗΣ
ΜΑΡΙΕΛΛΑ ΦΡΑΪΜΤΕΡ

0 αναγνώστης τούτου του βιβλίου, μονα
δικού στην ελληνική βιβλιογραφία, μαθαί
νει για πρώτη φορά το ρόλο που έπαιξε η
μόδα και η ενδυμασία τόσο στο δημόσιο
όσο και στον ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελ
λήνων στη γιορτή, στο πένθος, στα δημόσια
λειτουργήματα, στην καθημερινή ζωή. Η
συγγραφέας ερευνά με μεθοδικότητα πρω
τότυπα αρχαιολογικά ευρήματα, μαρτυρίες
της ελληνικής γραμματείας καθώς και εικα
στικά τεκμήρια που ανέδειξε η αρχαιολογι
κή σκαπάνη και καταγράφει τις ενέργειες
και τις μεθόδους με τις οποίες οι Έλληνες
αποκτούσαν, έβαφαν, συντηρούσαν και έρα
βαν τα υφάσματα ώστε να ντύνονται πά
ντοτε σύμφωνα με τη “μόδα” και μάλιστα
με εντυπωσιακά χρώματα και μοντέλα.
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Π απαδημα
Προσφορά στον Πολιτισμό
και την Παιδεία
Ιπποκράτους 8 Αθήνα
Τηλ.: 210 36.27.318
www.papadimasbooks.gr
e-mail: papadimas@atp.gr
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Πού μπαίνουν τα όρια της τέχνης; Πόση
ελευθερία επιτρέπεται στον καλλιτέχνη; Τι είναι
στ' αλήθεια τέχνη και πού αγγίζει τα όρια της
εκμετάλλευσης, της σκληρότητας, της
απανθρωπιάς και του εκφυλισμού; Τι είναι αυτό
που διαφοροποιεί τον καλλιτέχνη από τον
ασυνείδητο καιροσκόπο και δήθεν εκμοντερνιστή;
Μπορεί μια ανθρώπινη ύπαρξη να θεωρηθεί
δημιούργημα ενός άλλου ανθρώπου και μέχρι
ποιο βαθμό μπορεί ένας άνθρωπος νά αλλάξει
για χάρη του έρωτα; Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα; Τι
είναι πραγματικό και τι όχι; Αρκεί το σχήμα των
πραγμάτων για την αξιολόγησή τους;

Ερωτήματα για τ ψ τέχνη
α ερωτήματα αυτά θέτει το νέο έρ
γο του Νηλ Λαμπιούτ Το σχήμα
των πραγμάτων, που παρουσιάζει
η Εταιρεία Θεάτρου Παίκτες σε
σκηνοθεσία Μαρίας Σάββα.
Μ’ έναν απλούστατο μύθο, την ιστο
ρία τεσσάρων φοιτητών και των σχέσε
ων που αναπτύσσονται μεταξύ τους (τι
ποιο συνηθισμένο από αυτό), καταφέρ
νει το έργο να γίνει μια δυνατή κραυγή
διαμαρτυρίας για την ισοπέδωση και
την κατάλυση όλων των αξιών και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η αλήθεια
κρύβεται πίσω από τα γεγονότα. Ο λό
γος λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Υπάρ
χει η επιφάνεια και αυτό που κρύβεται
από κάτω. Η μετάφραση της Χριστίνας
Μπάμπου-Παγκουρέλη διατήρησε αυ
τό το πολυεπίπεδο του λόγου και τη συ
νεχή διαδικασία αναζήτησης της πραγ
ματικότητας. Δεν αρκεί το να λέγεται
κάτι. Σημασία έχει και το πώς προφέρεται. Απογυμνωμένο από αυτή την
ιδιαιτερότητα του λόγου το έργο δεν θα
μπορούσε να σταθεί σκηνικά. Η Παγκουρέλη συνέλαβε τον θεατρικό λόγο
του Λαμπιούτ και έδωσε στο έργο με
την μετάφρασή της την απαραίτητη για
την ύπαρξή του δυναμική.
Ο Άνταμ, ένας νεαρός φοιτητής που
δουλεύει σε δύο δουλειές για να τα βγά
λει πέρα, είναι το πρόσωπο που υφίσταταιτην μεταμόρφωση. Αλλάζει τόσο πο
λύ παρακινημένος από τον έρωτα, που
με δυσκολία αναγνωρίζει κανείς το αγό
ρι της πρώτης σκηνής στη συνέχεια του
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έργου. Ο Κωνσταντίνος Λάγγος αφο
μοίωσε τα στοιχεία της προσωπικότητας
του Άνταμ, τη σύνεση, τη συστολή, την
ευγένεια, την ατολμία, την απειρία στον
έρωτα και τα αισθήματα και στην πο
ρεία όσο μεγαλύτερη γίνεται η εξωτερι
κή του αλλαγή τόσο περισσότερο τα δια
στρεβλώνει. Ο Λάγγος, παρά το νεαρό
της ηλικίας, κατορθώνει να συγκινήσει
και να κερδίσει τη συμπάθεια των θεα
τών θέτοντας τις βάσεις για πετυχημένα
περαιτέρω υποκριτικά βήματα.
Η Έβελυν, μια φοιτήτρια της σχολής
Καλών Τεχνών είναι ο κινητήριος μο
χλός όλης της δράσης. Κάθε της πράξη,
κάθε της λέξη αποσκοπεί σε κάτι, θέτει
σε λειτουργία έναν ολόκληρο μηχανι
σμό εξαπάτησης και υποτιθέμενης καλ
λιτεχνικής δημιουργίας. Το αριστούρ
γημά της, η διατριβή της, είναι η μετα
μόρφωση ενός ανθρώπου. Ακόμα και η
επιλογή των ονομάτων από τον Λαμπι
ούτ για τους ήρωές του δεν είναι τυ
χαία. Υπάρχει μια άμεση παραπομπή
στον Αδάμ και την Εύα. Ακόμα και το
μήλο έχει τη θέση του σ’ αυτό το σκηνι
κό παιχνίδι. Η Εύα εξαπατά για ακόμα
μια φορά τον Αδάμ, οδηγώντας τον σε
λάθος δρόμους. Η Μ αρία Σάββα ακρο
βάτησε και ισορρόπησε. Π αρ’ όλο που
η Έ βελύν της παρουσιάστηκε υπέρ του
δέοντος νευρωτική, γεγονός που την
έκανε συχνότατα αντιπαθητική, μπο
ρούσε η συμπεριφορά της να δικαιολο
γηθεί από την αντιδραστική ιδιοσυ
γκρασία της ηρωίδας.

Η Τζένη της Κορίνας Χρυσαΐδου, και ο
Φιλ του Γιάννη Δρίτσα είναι ρόλοι σα
φέστατα λιγότερο δουλεμένοι και ολο
κληρωμένοι από τον Λαμπιούτ σε σχέση
με το πρωταγωνιστικό ζευγάρι. Υπάρ
χουν κυρίως για να προωθούν τη δράση
και για να αποτελέσουν αντιπροσωπευ
τικά δείγματα από τη μια του δειλού, ευ
γενικού και ειλικρινούς κοριτσιού που
κερδίζει σε όλη τη διάρκεια της παρά
στασης τη συμπάθειά μας και από την
άλλη του εγωκεντρικού νεαρού.
Η σκηνοθεσία της Μ αρίας Σάββα
στηρίχτηκε στην ψυχολογική ανάλυση
των χαρακτήρων της. Η Σάββα σχεδόν
δικαιώνει σκηνοθετικά την ηρωίδα της,
παρ’ όλο που πασχίζει να μας πείσει
για το αντίθετο. Το σκληρό έργο του
Λαμπιούτ που συνδυάζει την ανηθικότητα με την κατά πρόσωπο εξαπάτηση
και καταπάτηση των αισθημάτων είναι
αυτό που προβάλλεται από την σκηνο
θεσία της, παρά τις όποιες αδυναμίες.
Ο Ανδρέας Βούσουρας αντιμετώπισε
τη συχνή αλλαγή του σκηνικού χώρου με
πολυάριθμες κουίντες που μετακινού- ;
νταν στην αίθουσα και την τοποθέτηση
διαφόρων σκηνικών αντικειμένων.
Π αρ’ όλο που η επιλογή του υπήρξε
αποτελεσματική, υπήρξε ταυτόχρονα
χρονοβόρα και κουραστική. Ευτυχώς το ,
κενό που τις συνόδευε ήρθε να καλύψει
η εύστοχη μουσική επιμέλεια του ιδίου
που υπογράμμιζε την ένταση και τη δύ
ναμη της δράσης.
ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΠΕΕΡΓΚΥΝΤ
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Η παράσταση του Εθνικού κατηγορήθηκε πως απέτυχε να
αποδώσει μια ανώτερη ερμηνεία του έργου, πως το μετρίασε,
το απλοποίησε, πως το κατέστησε «γραφικό». Θ α ήθελα να
προσπεράσουμε προς το παρόν όλα αυτά τα σχόλια, όχι για
να τα αρνηθούμε ή, ακόμα περισσότερο, για να
υπερασπισθούμε μια παράσταση που μακράν απείχε της
επιτυχίας, αλλά για να τοποθετήσουμε ξανά τα πράγματα στη
θέση τους. Γιατί πρέπει τέλ ο ς πάντων να βάζουμε και κάποιο
βαθμό δυσκολίας στις απόπειρες τις οποίες καλούμαστε να
αξιολογήσουμε.

Μ
τίμια αηοτνχία
αι ποια άραγε
παίρνει μεγαλύ
τερο βαθμό δυ
σκολίας από το
ανέβασμα του
Πέερ Γκυντ \ Δραματι
κό ποίημα που δεν
γράφτηκε για τη σκη
νή, ουσιαστικά μόνο
δυο φορές ανεβασμένο στο θέατρό μας (σε
μια περισσότερο ρεα
λιστική
παράσταση
από το Ροντήρη το
1935 και σ’ άλλη μια,
περισσότερο αφαιρετική, από τον ΑλέξηΣολομό, το 1967!)· έμπνευση ανοιχτή
από την παραληρηματική φαντασία και
τη ρομαντική έκπληξη, μέχρι την κυνική
σάτιρα και το ρηχό ρεαλισμό- κεντρι
κός ήρωας όχι ένα πρόσωπο ή ένας ρό
λος, αλλά μια «μορφή», κάτι ανάμεσα
στον Δον Κιχώτη και τον Ταρταρίνο,
που μπαινοβγαίνει με θράσος και με
άνεση από το πραγματικό στο φαντα
στικό, από το Καλό στο Κακό, από το
ηρωικό στο αντι-ηρωικό, από την αντι
πάθεια στη συμπάθειά μας. Προσθέστε
σ’ αυτά τη βαρύγδουπη ποιητική έκ
φραση ή το κιγκεργκορντιανό φιλοσο
φικό υπόβαθρο, που απομακρύνουν με
τη βαριά τους ατμόσφαιρα την αμεσό
τητα που οφείλει να έχει η σκηνή για να
μας κατακτήσει. Αφήνω κατά μέρος τα
νορβηγικά ιδιώματάτου...
Υποψιάζομαι πως τη δύναμη του Πέ
ερΓκυντ μάταια θα τη γυρέψει κάποιος
στο «τι» και στο «ποιος» είναι ο τελικός
στόχος του νορβηγού συγγραφέα. Ό λ α
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αυτά στην περίπτωση του Ί ψ ε ν έρχο
νται εκ των υστέρων και λειτουργούν
σαν υποσημειώσεις, προκειμένου να
καταλάβουμε το «μέρος», όταν η ίδια η
γοητεία του «όλου» θα μας διαφεύγει.
Χ ρειάζεται να βρεθεί για την παρου
σίασή του ένας δαιμονικός άξονας
απόδοσης του δαιμονικού του χαρα
κτήρα, κάτι που να μπορεί να αποδώ
σει εξ ολοκλήρου και δια μιας την αιθέ
ρια πραγματικότητά του, αντί να την τε
μαχίζει σε «απόψεις». Κάτι τέλος πά
ντων που ξεπερνώντας την κριτική
αποτίμηση και τις θεωρητικές αναφο
ρές να λειτουργεί, σε ένα πρώτο επίπε
δο απόδοσης, ως φορέας της μαγικής
ατμόσφαιρας και της «αύρας» του αρι
στουργήματος.
Συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε τον
Γκυντ μέσα από την ποιότητα της ρευ
στότητας, όταν τον βλέπουμε να βολεύ
εται με ευκολία σε πολλά και διαφορε
τικά καλούπια... Η μορφή όμως του
Γκυντ δεν είναι φτιαγμένη από το νερό,

αλλά από τον αέρα. Δεν πρέπει να ξε
χνούμε ότι στο τέλος-τέλος η πρώτη
ύλη του δεν είναι άλλη από την ύλη των
παραμυθιών, την ίδια αυτή ύλη των
νορβηγικών ζιζανίων, των τρολ! Αυτός
ο αλαφροΐσκιωτος Νορβηγός είναι τε
λικά ο ίδιος ένα αποκύημα της φαντα
σίας.
Ο Γκυντ του Εθνικού που είδαμε
ήταν, αντίθετα, από χώμα. Ειλικρινά,
ούτε οι Νορβηγοί δεν θα μπορούσαν
να φανταστούν έναν Γκυντ τόσο ριζω
μένο στη γη του. Δεν τον κάνει αυτό
κατ’ ανάγκην «γραφικό»· τον μετατρέ
πει όμως σε με μια βαρυΐσκιωτη πα
ρουσία που δεν έχει καμία σχέση με
την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του πα
ραμυθιού.
Αν όμως η παράσταση του Εθνικού
ήταν μια «αποτυχία», θα πρέπει να
αναγνωρισθεί ότι ήταν τουλάχιστον
μια τίμια αποτυχία. Αρνήθηκε την
αβανταδόρικη εισπρακτική λύση του
ρεαλισμού, αρνήθηκε και την επίσης
καλόβολη λύση του δήθεν αφαιρετισμού. Ζήτησε, είναι φανερό, μια μέση
σκηνική οδό έστω και χωρίς τύχη.
Πολλά μπορούν να ειπωθούν για το
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά τίπο
τα σ’ αυτή την παράσταση δεν δείχνει
έλλειψη ήθους.
Γι’ αυτό είναι μια αποτυχία που είμαι
προσωπικά έτοιμος να χαιρετίσω ως
προσπάθεια. Το ίδιο είμαι έτοιμος να
σφίξω το χέρι του ηθοποιού Λάζαρου
Γεωργακόπουλου για την αντοχή και
την προσπάθειά του να μετατρέψει
ένα πλάσμα της φαντασίας σε σώμα
που ζητά την υπερβατική του αυτογνω
σία. Ο Γεωργακόπουλος υπήρξε όλα
όσα είναι ο Πέερ Γκυντ, ακόμα και αν
απέτυχε να υπάρξει τελικά αυτό το μό
νο που είναι ο Πέερ Γκυντ. Μπορεί
όμως να νιώθει ευχαριστημένος, όπως
και όλοι οι συνεργάτες του, σαν εκεί
νους τους αθλητές που χάνουν γνωρί
ζοντας ότι αγωνίστηκαν καλά, τίμια
και σε δύσκολο αγώνισμα. Από τους
νεότερους ηθοποιούς, ας ξεχωρίσου
με, με δυσκολία ανάμεσα στο αξιόλο
γο σύνολο, τη Χριστίνα Φίλου, μια
άπταιστη Τνγκριντ, τη Μαργαρίτα
Βαρλάμου -η κάπως αδικημένη πα
ρουσίασή της δεν κρύβει τις δυνατότητές της- και τον με στόφα πλέον ώρι
μου ηθοποιού Μανώλη Σειραγάκη.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙ'ΔΗΣ
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Γυναικεία Συμμαχία
Στο νεοσύστατο θέατρο ΑΡΓΩ της Αιμιλίας Υψηλάντη

έκρηξη, με το οποίο ο σ υγγραφ έας κά νει ένα άνοιγμα

παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το

τόσο ως προς τη θεμα τική όσο και ω ς προς τη

τελευταίο έργο του Ν τειβιντ Μ ά μ ετ Α μ α ρ τίες και

φόρμα. Αυτό το «μη τυπικό» έρ γο τη ς δραματουργίας

Π ταίσματα. Πρόκειται για ένα ανατρεπτικό έργο, μια

του Μ ά μ ετ έρ χ ετα ι να επ ικυρώ σ ει την ταυτότητα που

καυστική κωμωδία τοπ οθετημένη στο τέλ ο ς του 19ου

η Αιμιλία Υψηλάντη επ ιθ υ μ εί να προσδώ σει στο

αιώνα, λίγο πριν την πρώτη μεγάλη φεμινιστική

θέατρ ό της.

Τη συνέντευξη πήρε η Ειρήνη Μουντρόκη
Ε.Μ.: Με βάση ποια κριτήρια

όταν ανατρέπεται η τάξη, μ’ ένα στοι
χείο αστυνομικού χαρακτήρα. Στο τέ
λος ανοίγει δρόμους, που αν και γνω
στοί, είναι καλό να τους επαναπροσ
διορίζουμε και να τους ξαναβιώνουμε.
Α.Τ.: Είναι μια τρομακτική παρωδία,
εξαιρετικά ευφυής, της comedy of
manners, της κωμωδίας των ηθών του
19ου αιώνα, αλλά με πολύ ιδιαίτερους
τρόπους. Και είναι ακριβώς οι επιλο
γές της ζωής, η αποδοχή της σεξουαλι
κής ταυτότητας, που φέρνει τις ηρωίδες
στο σημείο να αποδεχθούν την πραγ
ματικότητα της ζωής τους.
Ε.Μ.: Τα πρόσωπα του έργου είναι

επιλέχθηκε το συγκεκριμένο έργο;
Α.Τ.: Ο κόσμος του Μάμετ στα έργα
του είναι κυρίως αντρικός. Το ότι επι
λέγει σ’ αυτό το έργο να έχει τρεις γυ
ναίκες πρωταγωνίστριες το βρήκα πο
λύ ενδιαφέρον. Με κέντρισε. Είναι ένα
έργο έκπληξη, που δεν το περίμενες
από τον Μάμετ.
Α.Υ.: Πιστεύουμε ότι για μας και για το
θέατρο ήταν σπουδαία επιλογή και με
γάλη τύχη να παίξουμε αυτό το έργο.
Κατ’ αρχάς είναι ενός πολύ μεγάλου
συγγραφέα σε μια εποχή που θα έλεγα
ότι έχουμε μια ένδεια συγγραφική. Αυ
τό και μόνο αποτελεί καλλιτεχνικό γε
γονός.
Ε.Μ.: Η μεταφορά της δράσης στον

19ο αιώνα είναι μια επίφαση για
σύγχρονη κοινωνική κριτική;
Α.Τ.: Ακριβώς. Κάνει μια απομίμηση
του λόγου, του τι είναι ο λόγος τον 19ο
αιώνα, τον οποίο βεβαίως υποσκάπτει
και καταλήγει να τον διαρρηγνύει. Το
βασικό του θέμα είναι η αγάπη, οι βα
θύτεροι δεσμοί των ανθρώπων. Και πι
στεύω ότι το θέμα του έργου γίνεται πιο
ενδεικτικό και πιο σαφές χρησιμοποι
ώντας τρεις γυναίκες αντί για τρεις
άντρες.
UM.: Θα δούμε μια πιο

συναισθηματική πλευρά του Μάμετ;
Α.Υ.: Ο Μάμετ δεν είναι συγγραφέας
του αισθήματος. Το αντίθετο. Και γι’
αυτό είναι σημαντικό ότι στο τέλος μι
λάει για αισθήματα. Έ να ς συγγραφέας
εγκεφαλικός, ένας σημερινός διανοητης, ένας κοινωνικός σχολιαστής, μ’
έναν έξυπνο, καυστικό λόγο, ένας εύ
στροφος άνθρωπος, ένας σαρκαστής,
ένας αμφισβητίας, ένας άνθρωπος που
γκρεμίζει, τελειώνει με το ζητούμενο
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σημερινά;
του αισθήματος. Με το ζητούμενο της
επικοινωνίας και της στήριξης του αν
θρώπου από τον άνθρωπο.
Α.Τ.: Νομίζω ότι η σύνδεσή του με τις
βασικές αρχές της ζωής, με τα πρωταρ
χικά πράγματα της τέχνης και της ζωής,
σχετίζεται με την καμπή της καριέρας
του τη συγκεκριμένη στιγμή καθώς και
με την ηλικία του.
Ε.Μ.: Ποια είναι τα προτερήματα του

συγκεκριμένου έργου;
Α.Τ.: Με ενδιαφέρουν τα έργα που λέ
νε πράγματα με καινούργιους τρόπους.
Καθώς η θεματολογία είναι ίδια, σημα
σία έχει ο διαφορετικός τρόπος που τη
διατυπώνει ο συγγραφέας. Και επειδή
ο Μάμετ είναι μεγάλος συγγραφέας,
όσο ψάχνεις το έργο βρίσκεις καινούρ
για, σημαντικά, γοητευτικά πράγματα
που σε έλκουν για να δουλέψεις παρα
πάνω, για να ψάξεις παραπάνω.
Α.Υ.: Το έργο κρατάει τον θεατή σε
εγρήγορση, κεντρίζει το νου του, την
κρίση του και διαθέτει πολλά κωμικά,
διασκεδαστικά, θα έλεγα, στοιχεία. Ο
κόσμος τριών γυναικών περιπλέκεται,

Α.Τ.: Π ρόκειται για ρωμαλέα, αρπακτικά, κυνικά πρόσωπα, που δεν δια
φέρουν και πολύ από τα άλλα πρόσωπα
του Μάμετ. Πίσω από την καλλιέργεια
του λόγου, τα φορέματα, το περιβάλλον
του 19ου αιώνα, κρύβεται το παιχνίδι
της εξουσίας, της δύναμης, η μανία για
το χρήμα, για τη ζωή· και πιστεύω ότι
όλα αυτά εξισορροπούνται μέσα από
τις ελεύθερες επιλογές των ανθρώπων.
Ε.Μ.: Η επιλογή του έργου είναι

ενδεικτική για την ταυτότητα του
θεάτρου σας;
Α.Υ.: Το να φτιάξει ένα θέατρο την
ταυτότητά του, ιδίως αν τυχαίνει να
έχει επικεφαλής μια ηθοποιό η οποία
σαφώς θα επιλέξει και ρόλους, δεν εί
ναι απλή ιστορία. Είναι ένα μόνιμο
ερωτηματικό. Το θέατρο το ξεκίνησα
με ένα πολύ ριψοκίνδυνο βήμα, κάνο
ντας το Καληνύχτα Μητέρα που είχε
χρόνια να παιχτεί, ως καταθλιπτικό.
Ποντάρισα ότι αν κάνεις μια καλή πα
ράσταση ενός ενδιαφέροντος έργου
υπάρχει στην Αθήνα κοινό που θα έρ
θει και θα σε παρακολουθήσει. Θέα-

τρα σαν το ΑΡΓΩ, που είναι θέατρα
μπουτίκ (γιατί υπάρχουν και πολυκα
ταστήματα και μεγάλα μαγαζιά) οφ εί
λουν να διαφοροποιηθούν. Φυσικά
έχουμε ανάγκη από κοινό γιατί η τέχνη
είναι υποχρεωμένη να πουλήσει. Εάν
δεν έρθει θεατής, η παράσταση δεν
υπάρχει. Τέτοια θέατρα λοιπόν πρέπει
να παρουσιάσουν ένα άλλο είδος, αυ
στηρά επιλεγμένο, διακινδυνεύοντας.
Εμείς το στίγμα μας το δώσαμε πέρσι
και το επικυρώνουμε φέτος με την επι
λογή μας.
Ε.Μ.: Γιατί ο καλλιτέχνης επιλέγει να

φτιάξει ένα ακόμα θέατρο στα τόσα
που υπάρχουν; Δ εν είναι ρίσκο σε μια
πόλη με πολλά θέατρα και μικρό κοινό;
Α.Υ.: Οι άνθρωποι πληρώνουν και προ
σωπικά χρέη. Το να έχει στέγη ο καλλι
τέχνης είναι πιο σημαντικό από το σπί
τι. Εγώ θα θυσίαζα το σπίτι μου και το
έχω θυσιάσει εν μέρη. Ε ίναι σημαντικό
για τον καλλιτέχνη να διαθέτει τα μέσα
παραγωγής και να είναι ελεύθερος,
όσο κουραστικό και δύσκολο κι αν εί
ναι. Βεβαίως υπάρχουν πολλά θέατρα,
όμως το ζητούμενο θα έπρεπε να είναι
το πώς θα δημιουργήσουμε θεατρικό
κοινό, γιατί τα 5 εκατομμύρια της Αθή
νας είναι πάρα πολλά για τις θέσεις
των θεάτρων που διαθέτουμε.
Α.Τ.: Μολονότι έχω τη δυνατότητα να
δουλεύω τα τελευταία χρόνια στην
ελεύθερη αγορά, όχι μόνο διατηρώ τη
θεατρική εταιρεία που ξεκίνησα, αλλά
τη θεωρώ ένα κύριο μέλημά μου ακρι
βώς γιατί μπορώ να κατευθύνω τη δου
λειά μου όπως θέλω. Γιατί μπορώ να
αισθάνομαι την ελευθερία να κάνω δι
κές μου παραγωγές.
Ε.Μ.: Παρ’όλα αυτά το θεατρικό κοινό

συρρικνώνεται. Πιστεύετε πως υπάρχει
λύση στο πρόβλημα αυτό;
Α.Υ.: Μόνο με μια μακροχρόνια επώδυνη πολιτική θα δημιουργήσουμε θεατρι
κό κοινό. Η κριτική θα έπρεπε να στρέ
φεται σ’ αυτό και όχι στο ότι ανοίγουν
θέατρα, που είναι ένα υγιέστατο στοι
χείο. Η πολιτεία θα έπρεπε να υπερηφανεύεται γιατί έχει πολίτες που αντί
να φτιάξουν μια βίλα με πισίνα φτιά
χνουν ένα θέατρο το οποίο μένει στην
πόλη. Γιατί το θέατρο δεν ανήκει σε ένα
άτομο, ούτε σε μια γενιά.
Ε.Μ.: Τι πιστεύετε ότι φταίει και δεν

υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση από
^

το κοινό;
Α.Υ.: Οι συνθήκες εργασίας και ζωής
είναι τέτοιες που δεν αφήνουν περιθώ
ριο στον κόσμο να πληρώσει, να ξεκι
νήσει από το σπίτι του να πάει θέατρο.
Έ χουμε μια πόλη η οποία γίνεται πολυκεντρική. Μ ια πολυκεντρική πόλη
δεν ευνοείτο θέατρο το οποίο είναι μονίμως και μοιραία στο κέντρο. Από την
άλλη, η πολιτεία πρέπει να πάψει να
περιορίζεται σε χορηγίες και ενισχύ
σεις όπως η Εργατική Εστία, και να
φτιάξει συγκεκριμένη συνολική πολιτι
κή για το πώς θα πάει ο κόσμος στο θέ
ατρο και το πώς το θέατρο θα γίνει μέ
ρος της ζωής των ανθρώπων.
Ε.Μ.: Σχεδόν μιλάμε για ένα θέατρο

πρωτεύουσας;
Α.Υ.: Δεν υπάρχει τρόπος να διανεί
μουμε την τέχνη μας. Γιατί εξορμούμε
το καλοκαίρι; Γιατί τα ανοιχτά θέατρα
είναι αλάνες που έχουν φτιαχτεί χωρίς
να κοστίσουν πολλά χρήματα. Ό ταν το
χειμώνα θελήσεις να κάνεις το ίδιο,
πού θα παίξεις; Ποιες αίθουσες υπάρ
χουν; Και μιλάμε για περιοχές όπου η
ανταπόκριση του κοινού το καλοκαίρι
δείχνει τη δίψα του για θέατρο.
Α.Τ.: Υπάρχουν πολλά τέτοια προβλή
ματα στο ελληνικό θέατρο, τα οποία
βεβαίως είναι μεγάλη τροχοπέδη στο
να δημιουργείς, να πηγαίνεις μπροστά
και να υποστηρίζεις τη δουλειά σου.
Πολύ συχνά βλέπουμε καλές παραστά

σεις που χάνονται. Και το δίκτυο δια
νομής χρειάζεται, και υποστήριξη χρει
άζεται. Οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να
κάνουν τα πάντα και κυρίως έχουν να
κοιτάξουν το καλλιτεχνικό μέρος.
Ε.Μ.: Η παιδική σκηνή είναι ένας

τρόπος διαπαιδαγώγησης και
παραγωγής νέου θεατρικού κοινού;
Α.Υ.: Είναι σημαντικό που τα παιδιά
πηγαίνουν θέατρο. Βέβαια δεν είναι
τόσο απλό. Θέλει μελέτη, παρακολού
θηση, προσοχή. Γιατί στα θέματα της
τέχνης σε νεαρή ηλικία πρέπει να εί
μαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η παι
δική μας σκηνή παρουσιάζει ένα έργο
που λέγεται η «Ρακωδία των σκουπιδιών. Ο κύκλος της χαράς», γιατί μέσα
από την επαναχρησιμοποίηση αυτών
που θεωρούμε άχρηστα δημιουργείται
η χαρά της επαναδημιουργίας. Το θέ
μα είναι πως όλα είναι χρήσιμα και ότι
η δημιουργία δεν απαιτεί ξόδεμα πολ
λών χρημάτων. Η σκηνοθεσία είναι
του Κώστα Λαμπρούλη που έγραψε
και το κείμενο.

Θεάτρο ΑΡΓΩ:
Ελευσινίων 15, Μεταξουργείο
(στάση Μετρό)

Αμαρτίες και Πταίσματα
του Ντέιβιντ Μάμετ
Σκηνοθεσία: Άσττα Τομπούλη
Παίζουν: Αιμιλία Υψηλάντη, Νόνη
Ιωαννίδου, Δέσποινα Σιδηροπούλου
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63

θ α ταξιδέψω ώς την
Κοζάνη με ένα βιβλίο που
φέρει τον τίτλο ενός
διεθνούς συνεδρίου και
αποτυπώνει τα όσα
ειπώθηκαν σ’ αυτό:

Μυθιστόρημα: μια τέχνη
πολλά ονόματα (εκδ.
Ινστιτούτο Βιβλίου και
Ανάγνωσης, Κοζάνη
2001). Την επιστημονική
ευθύνη του συνεδρίου, που
κατ’ ουσίαν ήταν μια
συζήτηση μεταξύ των
συμμετεχόντων, οργάνωσε
ο κριτικός λογοτεχνίας και
μεταφραστής Λάκης
Προγγίδης και είναι αυτός
που έδωσε και τον τόνο.
Από τα πρακτικά του
συνεδρίου αντιλαμβάνεται
κανείς την ποικιλία των
προσεγγίσεων, τις
αμηχανίες προσδιορισμού
του ίδιου του θέματος, όσο
και την προσπάθεια να
διαμορφωθεί μια κοινή
ευρωπαϊκή γλώσσα
επικοινωνίας.
Ισως μια συζήτηση για το
μυθιστόρημα και
γενικότερα για την
πεζογραφία θα πρέπει να
γίνει περισσότερο
συστηματική και θα πρέπει
να ξανασκύψουμε σ’ αυτό
που σταδιακά συντελείται
στον οικείο χώρο:
ιδιαιτερότητες αλλά και
συγκλίσεις με τον
ευρωπαϊκό
προσανατολισμό της
χώρας μας, που άλλωστε
στη λογοτεχνία μας δεν
είναι διόλου καινούργια
υπόθεση. Πολλά ονόματα,
περισσότερο ή λιγότερο
γνωστά, μένουν
ασχολίαστα και άλλα
ανήκουν στην κατηγορία
των διαρκώς και
μονότροπα
επαναλαμβανομένων.
Κλειστή ζωή της επαρχίας
: Ο ποιητής Κώστας
Στεργιόπουλος με το
μυθιστόρημά του Η
κλειστή ζωή (δεύτερη
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Νέοι συγγραφείς
Κώστας Ακριβός, Ηλίας Μαγκλίνης, Σάκης
Σερεφας, Μαρία Ε. Σκιαδαρέση και Αλέξης
Σταμάτης (συλλογικό τομίδιο),
5 Διηγήματα,
εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2002.
Σ ’ αυτή την α ξιέπ α ινη π ρ ω το β ο υ λία του
«Μ εταιχμίου» ανθολογούνται οι ν εό τερ ο ι
σ υ γγρ α φ είς Κώστας Α κριβός, Η λίας Μ α
γκλίνης, Σάκης Σερεφας, Μ αρία Ε. Σ κιαδα
ρέση και Αλέξης Σταμάτης. Το διήγημα του
Σερέφα «Διπλοβρασιά» πιστεύουμε ότι είναι
μακράν το καλύτερο κ α ι λόγω δ α ιμ ό ν ιο υ
ρυθμού και λόγω εμπνευσμένης χρήσης της
γλώσσας που άλλοτε οικειοποιείταιτο λαϊκό
και άλλοτε ερωτοτροπεί με το λόγιο. Το δ ι
πλά βρασμένο τσίπουρο, θεματικό άλλοθι
αλλά και συμβολικός οίστρος, του επιτρέπει
να διατυπώ σει εικόνες σαν κι αυτή: «... τη
βλέπω με τον πυρσό στο χέρι, μεγαλοϋπέροχη, ν ’ ατενίζει τον Ατλαντικό με μια κρυφή
αλήθεια στην κούφια της κάρα, στην όψη της
έβλεπες μιαν αηδία μια σιχασιά για τους ου
ρ α νο ξύ σ τες πίσω από την πλάτη τη ς, γ ια
εμάς τα σαπάκια που ποδοκυλιόμασταν στα
πόδια της για τους γλάρους που ετσίρλιζαν
πάνω στη μεταλλική της φ ο ρ εσ ιά «αλογόπουτσα!» φ ώ ναξα δυνατά γ ια να δω αν θα
γ υ ρ ίσ ε ι κ ά π ο ιο ς να μου π ε ι “ ρε π α τ ρ ιώ 
τη”...».
Α ντίθετα σε άλλους ανθολογούμενους το

φολκλόρ γίν ε τα ι π α γ ίδ α κ α ι η λιτότητα μέ
σων ό χι ύ φ ο ς αλλά α δυνα μ ία . Α ντίθετα, ο
Σ ερέφ α ς -π ο υ μοιάζει με τον Μ πενίνι!- με
σ υ νεχείς υ π α λλα γές κ ι ένα ευφ υές μοντάζ
διαπλεκομένων ιστοριών οδηγεί το παραμύ
θι του σε μιαν ανακουφιστική κορύφωση κά
νοντας λο γο τεχνία ό,τι έκανε σε δοκίμιο ο
Π απαγιώ ργης με το Ζώντων και Τεθνεώτων.
Μ ’ ά ρ ε σ ε ε π ίσ η ς η ευ έλ ικ τη τεχνικ ή του
Αλέξη Σταμάτη: στο «Λουλούδι από τον Πα
ράδεισο» χω ρ ά ει σαν σε αφηγηματική μπάμπουσκα μια σειρά ρομαντικών ηρωίδων και
τω ν εραστώ ν τους α π ό τον ζω γρά φ ο Τεοντόρ Ζ ερικώ ώς τον Σαρλ Μ πουαγιέ. Κατα
πληκτικό το υλικό του Η λία Μαγκλίνη αλλά
ανολοκλήρωτη η διαπραγμάτευσή του παρότι η αφήγησή του έχει και ροή και πλαστικό
τητα, ενώ το ύφος του, ανάμεσα στην αυτοε
ξομολόγηση και το δημοσιογραφικό ημερο
λόγιο, χα ρα κτη ρ ίζετα ι από αναμφισβήτητη
λογοτεχνικότητα. Στους άλλους δύο ανθολο
γούμενους, τον Ακριβό και την Σκιαδαρέση,
η παλα ιομ οδίτικη χ ρ ο ιά ενός κατά τ ’ άλλα
γλαφυρού κειμένου όπως και η θεματολογία
που θυμ ίζει Ζ αλοκώ στα ή Δη μητριού, αδι
κούν διηγήματα που θα μπορούσαν να τερ
ματίσουν διαφορετικά.
Π άντως πολύ θετικό το συνολικό αποτέλε
σμα ιδ ια ίτε ρ α στις σ ελ ίδ ες εκ είν ες που το
μεταφυσικό συμπορεύεται με την ακαταμά
χητη γοητεία της καθημερινότητας. Να ελπί
ζουμε; Να ελπίζουμε!
Μ όνος Στεφανίδης

Το ρίσκο της συνέχειας
Σωτήρης Δημητρίου,
Τους τα λέει ο θεός,
εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2002.
Για δεύτερη φορά ο Δημητρίου δοκιμάζε
ται στις απαιτήσεις και στις δυνατότητες που
δίνει το πεδίο του μυθιστορήματος και μάλι

στα αφού πάλι έχουν προηγηθεί δύο συλλο
γές διηγημάτω ν. Σε αυτές τις περιπτώσεις
συνήθως τίθεται το ερώτημα, αν η μικρή ή η
μεγάλη φόρμα είναι που δημιουργεί το συγ
γραφικό προφίλ, αν δηλαδή το μυθιστόρημα
ή τα διηγήματα λειτουργούν επικουρικά, ενισχυτικά ή και μειωτικά, στη συγκροτούμενη
λογοτεχνική ακολουθία.

Προκειμένου όμως για τον Δημητρίου, το
ερώτημα είναι μάλλον άγονο, γιατί τα βασι
κά χαρακτηριστικά της πεζογραφίας του εί
ναι ταυτόσημα και στα δύο είδη. Για παρά
δειγμα, η μεθοριακότητα της γραφής του
δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές της τρέ
χουσας περιφοράς του όρου, δεν προάγει
τα ιδεολογικά της π αρεπ όμενα. Τόσο τα
διηγήματα όσο και τα μυθιστορήματά του
εστιάζουν σε πρόσωπα που φέρουν εμφανή
και βαθιά τα ίχνη του χρόνου που πέρασε
πάνω τους, γ ι’ αυτό κ α ι ε ίν α ι πρόσω πα
υποφωτισμένα μεν, αλλά ευδιάκριτα και
ομιλούντα, ικανά να αποτυπώνουν και να
συνθέτουν όψ εις της ζω ής. Μ α όλα μ αζί
δεν φτιάχνουν έναν κόσμο. Έ ν α ν κόσμο
απρόσμενο ή αναμενόμενο, μικρό πλην τί
μιο ή μεγάλο και οιω νεί απειλητικό, έναν
κόσμο αθω ότητας, ενα λλα κ τικ ό τη τα ς,
ιδιορρυθμίας, ανατρεπτικότητας, ακραίας
τραγικότητας ή έστω μια διακαώς και εμφανώς εμπρόθετη απεικόνισή του, μια εξιδανίκευσή του. Ε ίν α ι ακριβώς το σημείο,
όπου ο Δημητρίου δ είχνει την ωριμότητά
του, αποφεύγοντας τις βεβιασμένες, συνή
θως άστοχες και πάντα καταστροφικές για
ανάλογα εγχειρήματα αναγωγές, γενικεύ
σεις και διεκδικήσεις. Ο κόσμος του παρα
μένει εγγενώς ανοικτός και δομικά ανολο
κλήρωτος, έτσι καθίσταται δραστικότερος
και απρόβλεπτος, γιατί με προφανή τη μερικότητά του π ο λιο ρ κ εί το υπόλοιπο, το
διαφεύγον, αλλά μόνο για να το κ λ είσ ει
στιγμιαία εντός των τειχών, χωρίς όμως να
τίθεται επ’ ουδενί θέμα εκπόρθησής τους.
Με αυτό τον τρόπο, ο συγγραφέας διεκδικεί και διανοίγει τον ελάχιστο αλλά ανα
γκαίο ζωτικό χώ ρο, ώστε το κάθε μικρό
επεισόδιο να έχ ει επιτυχή έκβαση κα ι η
γραφή του να συνεχίζει να προσθέτει και
νούργιες σελίδες πάνω στις προηγούμενες.
Εντέλει, ο Δημητρίου δημιουργεί, αθόρυβα
αλλά συστηματικά, μια δυσεύρετη σήμερα
πρωταρχική συσσώρευση ζώσας λογοτεχνι
κής μά ζα ς, που ήδη αδυνατούμε να την
προσπεράσουμε ανώδυνα δια της ηθογρα
φικής ρετσέτας, ενώ, αντίθετα και εν προόδω, μας υποχρεώνει να την αντιμετωπίσου
με ως έργο ατελεύτητο, που προβάλλει συ
νεκτικό, παρά την συνεχιζόμενη και δι’ αυ
τού του βιβλίου μοριακή κατάτμηση και
διάχυση του αφηγηματικού πλάνου, ως ένα
έργο που εγγρά φ ετα ι με α σ φ ά λεια σαν
απολύτως ιδιότυπο, που ιδρύει και επικυ
ρώνει μια γήινη και προσθετική συγγραφι
κή στρατηγική.
Επί του προκειμένου, ο τόπος είναι ένα με
θοριακό χωριό κοντά στα ελληνοαλβανικά
σύνορα, για την ακρίβεια μια απομακρυσμέ
νη τοποθεσία έξω απ’ το χωριό, ο χρόνος εί

ναι ο μετά το ’89 χρόνος της μαζικής εξόδου,
που όμως διαστέλλεται προς τα πίσω, μέχρι
το 1949, αλλά και προς τα μπρος, μέχρι σή
μερα ή αύριο. Ό λα συμβαίνουν, αφηγούνται
και προβάλλονται στο υπό κατασκευή σπίτι
ενός επιστρέψαντος από τη Γερμανία μετα
νάστη, το οποίο χτίζει μια ομάδα μαστόρων
που προέρχεται και από τις δύο πλευρές των
συνόρων.
Σε αυτό το βιβλίο, ο Δημητρίου οδηγεί τη
γραφή του στα άκρα, σχεδόν εκβιάζει την
οργανικότητα και την λειτουργικότητά της.
Ο σκληρά ρεαλιστικός διάκοσμος τονίζεται
από την περιρρέουσα ωμότητα, οι σχέσεις
των ανθρώπων είναι σχεδόν πρωτόγονες.
Αν όμως η θέση τους στο περιθώριο της καθ’
ημάς κοινωνίας είναι δεδομένη, ο κόσμος
τους είναι βιώσιμος, το ρίσκο πατροπαράδο
το, αρχέγονο, η φτώχεια φυσική. Κυρίως
όμως η έξοδος απ’ αυτόν τον κόσμο είναι
πάντα πιθανή, δυνατή, ακόμα και προσφερόμενη.
Παρά το ακραίο των επιλογών του Δημη
τρίου, που εκφράζεται ακόμα και στη συχνή,
λυτρωτική επιστράτευση του ηπειρώτικου
τραγουδιού και μουσικής, το εγχείρημά του
διασώζεται από τη διολίσθηση στην ηθογρα
φία, γιατί τελικά ο συγγραφέας αποφεύγει
να δημιουργήσει μεθοριακούς τύπους και
αρκείται στις μεθοριακές καταστάσεις, στις
οριακές στιγμές.
Παρότι κάποιος θα μπορούσε να πει πως
η πεζογραφία του είναι πια προβλέψιμη, ο
Δημητρίου καταφέρνει να μην επαναπαύε
ται στα κεκτημένα αλλά να συνεχίζει να ρι
σκάρει. Ακόμα και αν κάπου διαπιστώνε
ται η επαναφορά αλλά και η ιμπρεσιονιστι
κή ανάκληση πλευρών και κατακτήσεων
του προηγούμενου έργου του, θα πρέπει να
παρατηρήσουμε πως ακριβώ ς εκ εί ε ν ε 
δρεύει το μεγαλύτερο ρίσκο για κάθε καλ
λιτέχνη. Μάλιστα, κυρίως αυτό το ρίσκο εί
ναι που αναλαμβάνει και διαρκώς θα επω
μίζεται ο Δημητρίου, λόγω της συγγραφι
κής στρατηγικής του. Μ έχρι στιγμής, επιτυχώς.
Τι κακό 'καμα ο καημένος
και με λέτε όλοι φονιά,
μήνα σκότωσα κανέναν
μήνα φίλησα καμιά.
Κάπου εδώ στη γειτονιά μου
αγαπώ και ’γω μια via,
τ’ όνομά της δεν το ξέρω
ρούσα είναι για ρωμιά.

Απόστολος Λυκεσάς,

Τ(ΰ αγνώστω,
εκδόσεις Ν η σ ίδες, Σκ όπ ελος 2001.

ξανακοιταγμένη έκδοση:
Κέδρος, 2002) αναπλάθει
το κλίμα της επαρχίας και
κινεί τους ήρωές του μέσα
σ’ αυτό τον περίγυρο
δίνοντας τους συμβολικά
γνωρίσματα περισσότερο,
ικανά να μας μεταφέρουν
στην ατμόσφαιρα του
τόπου (ένα νησί του
Αιγαίου) και του χρόνου
(Μεσοπόλεμος). Η ιστορία
του φαρμακοποιού που
προσπαθεί να ιδρύσει μια
χορωδία και φέρνει απ’
την Αθήνα ένα νέο
μουσικό δίνει την αφορμή
για να σχολιαστούν ήθη
και νοοτροπίες με κάποια
δόση πικρής ειρωνίας.
Λογοτεχνική ανάπλαση
των πολιτικών
αναζητήσεων μιας παρέας
φοιτητών στη Ρώμη στα
τέλη της δεκαετίας του ’70,
που κινείται στις παρυφές
της εξωκοινοβουλευτικής
αριστερός, γοητεύεται από
τις ένοπλες ιταλικές
οργανώσεις και ζει τη δική
της επανάσταση. Είκοσι
χρόνια αργότερα ένας
θάνατος (αυτοκτονία ή
φόνος;) δημιουργεί νέες
συνθήκες και ταράζει τα
νερά της
«τακτοποιημένης» πλέον
ζωής τους. Κάτω από τις
νέες συνθήκες η
προσωπική τους ιστορία
επανεγγράφεται και
μεταβάλλεται σε
ανακριτικό υλικό: Οι
σχοινοβάτες, το
μυθιστόρημα της
Αφροδίτης Κουκουτσάκη
(εκδ. Κριτική, 2002), έχει
το ενδιαφέρον μιας
σπουδής πάνω σε
ζητήματα
αυτοπροσδιορισμού.
Επίσης, αναδεικνύει τις
υπόγειες διαδρομές μιας
πορείας, τα αδιέξοδα και
τους μηχανισμούς της.
Μαριλένα Πολιτοπούλου,
Οίκος ενοχής (εκδ.
Κέδρος, 2002)· μια
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οικογενειακή ιστορία, μια
ανοιχτή αφήγηση για την
«απουσία» και την
«παρουσία» των γονέων,
για το ρόλο που
διαδραματίζουν στη
διαμόρφωση του ψυχισμού
των παιδιών τους. Η
πρωτοπρόσωπη αφήγηση,
επιστολές ανεπίδοτες
προς τον χαμένο πατέρα, η
σκληρή περιγραφή της
μητέρας, που συνδέει το
παρόν με το παρελθόν που
ανασυρεται κομμάτι
κομμάτι, συνθέτουν ένα
εξαιρετικά ενδιαφέρον
ψυχογράφημα.
Νάτος πάλι ο Πάνος
Θεοδωρίδης με τις
γοητευτικές «παραξενιές»
του, που όμως μέσα από
τον αυτοσαρκασμό
αναδεικνυουν πάντοτε μια
ή και περισσότερες
αλήθειες. Η Αναφορά
στον άγγελο (εκδ.
Ελληνικά Γράμματα,
2002) είναι, κατά τον
ισχυρισμό του συγγραφέα
της, μια επιστολική
νουβέλα. Ο συντάκτηςποιητής, ύστερα από
τριανταεπτά χρόνια
άσκησης της εντολής που
του είχε αναθέσει ο
άγγελος να είναι, δηλαδή,
ποιητής, παίρνει σύνταξη
και στέλνει τη σχετική
αναφορά. Το βιβλίο αυτό
αντιστέκεται στην
αναμετάδοση, αλλά αυτό
δε σημαίνει πως
αντιστέκεται στην
εθελούσια προσέλευση
του αναγνώστη.
ο χαρτοκόπτης

Πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια τα ποιή
ματα αρχαιοελληνικής θεματικής, κυρίως
στο έργο νεότερων ποιητών, με κύριο χαρα
κτηριστικό την αποφορτισμένη προσέγγιση
των πάλαι ποτέ ιερών κειμένων, γεγονότων
και προσώπων. Με αυτή την επαφή, τα ποιή
ματα κερδίζουν σε επιγραμματικότητα και
οικονομία, χωρίς να επικαλούνται, όπως σε
παλαιότερες εποχές, το δέος που συνοδεύει
κάθε σχετική αναφορά, χωρίς να εξυπονο
ούν μια αμφίβολη στοχαστικότητα ή μια
αδιάφορη, δηλαδή μη μετουσιωμένη καλ
λιέργεια. Π α ρ ’ ότι ο Καβάφης δεν άφησε
αναγνωρίσιμους απογόνους, τα αποτελέ
σματα της ποίησής του, εν γένει απελευθε
ρωτικά και γόνιμα, βρίσκουν ποικίλες διεξό

δους, προσδίδοντας μια αφετηριακή ωριμό
τητα, στο χειρισμό του θέματος, στον τόνο
της φωνής, στις διακυμάνσεις του ύφους.
ΤΥΜ ΒΟΣ 1
Μια λαμπρή κιονοστοιχία λέξεων εμφνσονσε ανδρεία στα στήθη μας. H Εμείς, πειθαρχημένη στρατιά ερωτευμένων Αθηναίων/ έτοι
μοι να υπερασπιστούμε τους δούλους μας./I
Οι ελιές θρόιζαν από τα εμβατήρια/ Οπλίζο
νταν στα τόξα μας τα κριθαρόσταχα/Άγονρες πέτρες του Σουνίου κροτάλιζαν επιδέξια
στις σφεντόνες μας/.../Ευφράνθηκαν οι θεοί
από τον τόσο γόο/ Κορέστηκαν α π ’ τη σπα
τάλη νεότητας...
Κώστας Βούλγαρης

Country μουσική
Ν ίκος Γκαραβέλας,

Country Music: The stories,
εκδόσεις Country M u sic C lu b o f Greece.

To βιβλίο αποτελεί αφήγηση γεγονότων κι
ιστοριών που άλλαξαν την πορεία της μουσι
κής -από το 1925 ώς τις μέρες μας- εμπλου
τισμένες με φωτογραφικά ντοκουμέντα, χί
λια (1000) εξώφυλλα συλλεκτικών δίσκων,
σπάνια αντικείμενα, αποκόμματα παλαιών
εφημερίδων, επιστολές αλληλογραφίας καλ
λιτεχνών κ.ά.
Η αφήγηση επικεντρώνεται κυρίως στην
εμφάνιση κι εξέλιξη της Country μουσικής
και των μουσικών ειδών που προ έκυψαν από
αυτήν. Τα κυριότερα από αυτά είναι: Rock’ η
Roll, Rockabilly, South Rock, Country Rock,
Outlaws. Στο βιβλίο γίνεται εμπεριστατωμέ
νη αναφορά στην Country των δεκαετιών του
’70 και του ’80 καθώς και στη μορφή της
Country σήμερα με τη New Country.
Το βιβλίο περιέχει σημαντικά ονόματα που
σηματοδότησαν τη δημιουργία κι εξέλιξη της
Country. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουμε τους:
Ervest V «Pop» Stoneman που έγραψε το
«The Titanic» (1923) το οποίο θεωρείται το
πρώτο Country τραγούδι, τον G ran d p a
Jones, τον Roy Rodgers, τη Jean Shepard

(συνδύασε την C o u n try μουσική με ποπ
ήχους). Ξεχωρίζουμε επίσης τον Tex R itte r,
τον Webb Pierce και τον Pee Weeking. Ο τε
λευταίος ήταν αυτός που εισήγαγε το ακορ
ντεόν στην Country.
Το βιβλίο αποτελεί μια κατάθεση ψυχής
του Νίκου Γκαραβέλα, μια κατάθεση που εί
ναι εμπλουτισμένη με εικόνες, μουσική, γνώ
σεις κι εμπειρίες.
Π ρόκειται για ένα βιβλίο με τις ιστορίες
της Country μουσικής όπως τις έζησε ο συγ
γραφέας αρχικά σαν ακροατής κι αργότερα
σαν ραδιοφ ω νικός παραγω γός. Ο Νίκος
Γκαραβέλας είχε την ευκαιρία να μοιραστεί
τις ιστορίες αυτές με χιλιάδες άλλους αν
θρώπους μέσω μιας ραδιοφωνικής εκπο
μπής.
Μ έσ α από το βιβλίο του ο συγγραφέας
έχει σκοπό να δώσει στους αναγνώστες πε
ρισσότερη έμπνευση για τη μουσική, περισ
σότερη γνώση για την ιστορία της και περισ
σότερους λόγους για να την αγαπούν.
Α ξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φο
ρά που ένας άνθρωπος του ελληνικού ραδιοφώνου συγκεντρώνει προσωπικές εμπειρίες
και βιώματα και τα συνδυάζει με την ιστορία
και την εξέλιξη της μουσικής.
Ελευθέριος Κακλαμάνης

_______________Γραφτείτε συνδρομητές στο Α ντί
Τ ο Α ντί κ υκ λοφ ορ εί α π ό τη Μ ε τ α π ο λ ίτ ε υ σ η , σ υ ν ε χ ίζ ο ν τ α ς μ ια ν ισ τ ο ρ ία π ο υ ά ρ χ ισ ε μ έ σ α σ τ η δ ικ τα τ ορ ία .
Σ τ α τ εύ χη του κα τα γρά φ ετα ι η π ο λ ιτ ικ ή κ α ι π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ζω ή τ η ς χ ώ ρ α ς .
Γ ραφτείτε σ υ ν δ ρ ο μ η τ ές στο Α ντί για να ε ξα σ φ α λ ίσ ε τ ε τ η σ υ ν ε χ ή - κ α ι α ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ ή - ε ν η μ έ ρ ω σ ή σ α ς .
Μ ε τη σ υνδρ ομ ή σ α ς βοηθά τε κ α ι το π ε ρ ιο δ ικ ό π ο υ ε ξ ο ικ ο ν ο μ ε ί τ ε ύ χ η γ ια τ η δ ια ν ο μ ή του σ τ α π ε ρ ίπ τ ε ρ α .
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Τι μπορεί να σημαίνει για τους νέους σήμερα η έννοια της αριστεράς; Στο μικρό αυ
τό βιβλίο ο γερουσιαστής του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Ανρύ Βεμπέρ εξη
γεί στις κόρες του, ηλικίας 15 και 13 ετών, με παιδαγωγικό και συναρπαστικό τρόπο,
ότι η διάκριση αριστεράς και δεξιάς είναι και σήμερα επίκαιρη και αναγκαία. Ανή
κουν στην αριστερά όσοι δεν παραιτούνται μπροστά στην αδικία, τον ανορθολογισμό,
τη βία και τη βαρβαρότητα του κόσμου. Όσοι εντοπίζουν την ευθύνη γ ι’ αυτή την κα
τάσταση στην κακή οργάνωση της κοινωνίας, κι όχι στη θεία βούληση ή στη φύση των
πραγμάτων. Όσοι προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο με συλλογική δράση για να
επικρατήσουν οι αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, του ορθού λό
γου. των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης,
του χωρισμού Εκκλησίας-κράτους, της υπεράσπισης του φυσικού περιβάλλοντος.
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